
Protokollet justeras den 18 november

Sista dag för inlämnande av skriftliga reservationer och särskilda yttranden är den 14 november

Oxelösunds kommuns medverkan i val av ombud till Sveriges Kommuner och Regioners
kongress 2023 kommer att äga rum innan ordinarie sammanträde börjar.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2022-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen,
Koordinaten

Mårthen Backman
Ordförande Mårten Johansson

Sekreterare

Nr Ärendemening Sidnummer

1. Sammanträdet öppnas

2. Upprop

3. Val av justeringsledamöter

4. Val av ny ersättare till kommunstyrelsen

5. Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige

6. Allmänhetens frågestund

Frågor ska vara skriftliga och lämnas in senast klockan 16.00 två vardagar
före sammanträdet.

7. Information från kommunstyrelsens ordförande

8. Delgivningar till kommunfullmäktige 2022 2

9. Mål och budget 2023-2025 42

10. Taxor 2023 126

11. Avkastningskrav kommunala bolag 2023 156

12. Redovisning av partistöd 2021 och utbetalning 2023 161

13. Revidering av riktlinjer för Oxelösunds kommun gällande
bidrag till studieförbunden

203

14. Revidering av reglemente för gemensamma patientnämnden 218

15. Sammanträdesdagar 2023 230

16. Frågor till kommunfullmäktige

KALLELSE till ledamöter

UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Kommunfullmäktige



PROTOKOLLSUTDRAG 

Datum 

2022-09-27 
Dokumentnummer 

RS-LED22-1737-5 

Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
Tel: 0155 – 24 50 00 E-post: registratur@regionsormland.se Org.nr: 232100 – 0032 

SID 10(2) 

§ 88/22 Ansvarsfrihet för 
Samordningsförbundet RAR i 
Sörmland, 2022 

Diarienummer: RS-LED22-1737 

Regionfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisning 2021 för samordningsförbundet RAR i Sörmland läggs till 
handlingarna. 

2. Styrelsen för samordningsförbundet RAR i Sörmland med dess ledamöter 
och ersättare beviljas ansvarsfrihet för år 2021. 

Jäv 

Jacob Sandgren (S) 
Ingrid Jerneborg Glimne (M) 
Helena Koch (M) 

Yrkande 

Monica Johansson (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

Proposition 

Ordförande Tomas Borin (VfP) ställer regionstyrelsens förslag under proposition 
och finner att det bifalls. 

Ärendet 

Den 9 juni 2005 bildades samordningsförbundet i Sörmland för rehabilitering och 
aktivering med gemensamma resurser (RAR) efter att ett riksdagsbeslut 2003 
gjorde det möjligt att bilda juridiskt självständiga samordningsförbund. Samord- 
ningsförbundet RAR i Sörmland har i uppgift att främja samverkan mellan 
aktörerna i länet, vilka är aktiva inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Länets nio 
kommuner samt Region Sörmland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 
ingår i förbundet. 

Jacob Sandgren (S), ledamot och av styrelsen vald styrelseordförande, och 
Michael Swedberg (M), ersättare, representerade Region Sörmland år 2021 i 
styrelsen för samordningsförbundet RAR. 

Styrelsens förvaltning och förbundets räkenskaper samt årsredovisning granskas 
av en revisor utsedd av Försäkringskassan och av en revisor utsedd av Nyköpings 
kommun. Styrelsen har vid sammanträdet den 18 mars 2022 fattat beslut om 
årsredovisningen för år 2021. 
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Revisorerna för samordningsförbundet RAR har granskat verksamheten och bok- 
slutet för verksamhetsåret 2021. Revisorerna bedömer att samordningsförbundet 
har bedrivit sin verksamhet på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 
Revisorerna bedömer även att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, samt god redovisningssed. 
Sammantaget bedöms att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. Revisorerna tillstyrker att 
styrelsen för samordningsförbundet RAR i Sörmland ska beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-08-23 § 148/22 
Tjänsteutlåtande 2022-08-16 
Årsredovisning 2021 
Revisionsberättelse för år 2021 
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31 
Revisionsrapport 2021-12-31 
Förbundsstyrelsens protokoll 2022-03-18 

Beslutet expedieras till 

Jan Grönlund, regiondirektör 
Samtliga kommuner i länet 
Arbetsförmedlingen 
Försäkringskassan 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland 
Akten 
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SID 12(3) 

§ 89/22 Sörmlandstaxan prisjusteringar 2023 

Diarienummer: RS-LED22-2334 

Regionfullmäktiges beslut 

1. Prisnivån för Sörmlandstaxan periodkort 30-dagar zon, län, lågtrafik och 
sommarkort justeras, enligt följande (belopp och förändringar i kronor): 

Produkt 1 zon Län 
30 dagar 630 (+20) 1000 (+30) 
30 dagar ungdom/student 420 (+15) 660 (+40) 
30 dagar lågtrafik 260 (+10) Finns ej 
Sommarlovskort Finns ej 570 (+10) 
Skolkort 5985 (+190) 9500 (+285) 

2. Priset för enkelbiljett - ombord och ombud behålls oförändrat. Rabatten för 
enkelbiljett förköp (app och reskassa) justeras från 20 % till 15 % enligt 
följande (belopp och förändringar i kronor): 

Produkt 1 zon 2 zon Län 
Enkelbiljett förköp 30 (+2) 60 (+4) 90 (+6) 
Enkelbiljett ungdom/ 20 (+1) 40 (+2) 60 (+2) 
student förköp 

3. Justering av priserna för dygnsbiljetter föreslås enligt följande (belopp och 
förändringar i kronor): 

Produkt 1 zon Län 
Dygnsbiljett 24 h 70 (+10) 210 (+25) 
Dygnsbiljett ungdom/student 24 h 45 (+5) 140 (+20) 
Dygnsbiljett 72 h 135 (+15) 320 (+40) 
Dygnsbiljett ungdom/student 72h 90 (+10) 210 (+25) 

Observera att föreslagna höjningar av dygnsbiljetter även påverkar priserna 
för familjebiljetterna som är baserad på motsvarande dygnsbiljettpris x2. 

4. Ett årskort införs i Sörmlandstaxan enligt prismodellen 10 månadskort som 
betalas i sin helhet vid köp och som inte kan pausas så som dagens 30- 
dagarskort. 

Ovan nämnda prisjusteringar föreslås träda i kraft den 12 december 2022, i 
samband med tidtabellsskiftet T23 med undantag för Årskortet som föreslås 
införas under hösten 2022. 
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Reservation 

För Vänsterpartiet: Lotta Back (V), Tommy Fogelberg (V), Elinor Sundén (V), 
Thomas Selig (V) och Roja Mahmoudi (V), bilaga § 89/22 

Yrkanden 

Mattias Claesson (C) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

Lotta Back (V) yrkar att ärendet avslås. 

Mattias Claesson (C) yrkar avslag på Lotta Backs (V) avslagsyrkande. 

Proposition 

Ordförande Tomas Borin (VfP) ställer regionstyrelsens förslag under proposition 
och finner att det bifalls. 

Ärendet 

Sörmlandstaxan infördes den 1 oktober 2016 och innebar i korthet; färre zoner, ett 
resekort, färre biljettyper och en generell prissänkning. Över tid har förutom 
löpande prishöjningar mindre justeringar gjorts för att göra anpassningar till 
ändrade förutsättningar. 

I samband med införandet av Sörmlandstaxan togs ett inriktningsbeslut som 
innebar att taxan ska följa SL:s priser för länskort. I och med bildande av Region 
Sörmland den 1 januari 2019, fattade regionfullmäktige beslut om Sörmlands- 
taxan. Det senaste beslutet om prisjustering togs den 14 september 2021. 

Inriktningen för Sörmlandstaxan är en bibehållen kostnadstäckningsgrad över tid 
samt en generell årlig prisjustering ungefär i nivå med konsumentprisindex. 
Utifrån detta, och att SL i januari 2022 justerade sina priser, föreslås en pris- 
justering för 2023 i enlighet med ovan redovisat förslag. 

Förändringarna föreslås träda i kraft 12 december 2022, i samband med tidtabell- 
skiftet T23 med undantag för Årskortet som föreslås införas under hösten 2022. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-08-23 § 147/22 
Tjänsteutlåtande 2022-08-01 
Protokollsutdrag regionala utvecklingsnämnden 2022-05-20, § 40/22 
Protokollsutdrag regionala utvecklingsnämnden 2021-06-11, § 31/21 
Protokollsutdrag direktionen Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
2018-10-04, § 7 
Protokollsutdrag direktionen Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
2018-05-03, § 13 
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Beslutet expedieras till 

Länets kommuner 
Jan Grönlund, regiondirektör 
Kenneth Hagström, regional utvecklingsdirektör 
Joakim Karlén, verksamhetschef, kollektivtrafik 
Zana Zgog, enhetschef, försäljning, marknad och tekniska system 
Akten 
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Regionfullmäktigemöte 220927

Reservation i ärende 8, Sörmlandstaxan prisjusteringar 2023 89/22

Vänsterpartiet anser att kollektivtrafiken borde vara det självklara förstahandsalternativet för alla

resenärer, när det är möjligt. Då är det flera saker som är viktiga, där kostnaden är en av dem. Det

fungerar inte att locka fler resenärer och samtidigt höja taxan varje år.

l valtider pratar alla partier om vikten av att ta klimat och miljöfrågor på största allvar. Nu är det hög

tid att visa, att man menar det.

Lotta Back, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Sörmland

Tommy Fogelberg

Elinor Sunden

Thomas Selig

Röja Mahmoudi

'?
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Mälardalsrådet driver 
medlemmarnas frågor 
för konkreta resultat 
inom infrastruktur, 
innovation, kompetens-
försörjning, maritim 
samverkan samt inter-
nationella jämförelser.
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Mälardalsrådet har vidareutvecklat det 
långsiktiga arbetet att driva medlem-
marnas frågor för konkreta resultat inom 
infrastruktur och transporter, kompetens-
försörjning, innovation, maritim sam-
verkan och internationella jämförelser. 
Utgångspunkten är inriktningsmålen om 
en sammanhållen region och en stark 
kunskapsregion. Det konkreta samarbetet 
tar avstamp i den funktionella arbetsmark-
nads-, utbildnings- och bostadsregionen. 
 Pandemin har även under 2021 påverkat 
formerna för arbetet men behovet av att 
kunna mötas och diskutera frågor av stor-
regional betydelse är fortsatt starkt. Under 
året har Mälardalsrådet utvecklat nya mö-
tesformer, digitala, fysiska eller i hybrid-
form, och provat nya tekniska lösningar för 
ett ökat och effektivt deltagande.
 På Mälartinget i Eskilstuna den 2-3 
september kunde vi äntligen träffas fys-
iskt igen, dock med Coronaanpassningar. 
Längtan efter att åter kunna mötas och 
diskutera aktuella frågor var stor och 
Mälartinget samlade ca 200 deltagare på 
plats. Årets Mälarting lade nya spår mot 
framtiden. Coronapandemin har förändrat 
vardagen och skapat nya mönster som på- 
verkar samhället framöver. Hur utvecklar 
vi Stockholm-Mälarregionen för en mer 
hållbar och konkurrenskraftig framtid? 
Rådsmötet omvalde Kristoffer Tamsons (M)  
som ordförande, och Mälardalsrådet hälsa-
de Region Värmland välkommen som ny 
medlem.
 Inom infrastrukturområdet, En Bättre 
Sits, har fokus under året varit spridning, 
kommunikation och opinionsbildning 
om de storregionala prioriteringarna i 
Systemanalys 2020 inför kommande 
regeringsbeslut om nationell transportplan. 
Ett gemensamt storregionalt remissvar 
avseende inriktningsunderlaget lämnades i 
januari. 

Ett flertal möten hölls under året med bland 
andra infrastrukturminister Tomas Eneroth (S),  
Trafikverket Stockholm och Öst samt med 
riksdagsledamöter Trafikutskottet och 
Stockholm-Mälarregionen. En särskild 
nyttoanalys togs fram som visar på 100 
miljarder i samhällsekonomisk nytta om 
staten satsar på de spår, vägar och sjöfarts-
leder som regionerna i Mälardalsrådet har 
prioriterat i infrastrukturplaneringen. 
 I början av året startade det nya 
Godstransportrådet som Mälardalsrådet 
och Trafikverket har etablerat och driver  
gemensamt. Rådet samlar näringsliv, 
akademi och offentlig sektor, och fokuserar 
arbetet till två områden, modalt skifte och 
elektrifiering. Engagemanget är stort från 
ledamöter, arbetsgrupp och den breda refe-
rensgruppen inför det fortsatta arbetet.
 Inom strategisk kompetensförsörjning, 
En Bättre Matchning, har arbetet inom de 
prioriterade utbildningsområdena vidareut-
vecklats. Stärkt lärarförsörjning har genom 
en bred pilotstudie fått fram intressanta 
delresultat som ligger till grund för en fort-
satt analys och kommande handlingsplan. 
Arbetet med bristen på samhällsbyggare 
inom infrastruktursektorn är högaktuellt 
med koppling till Trafikverkets förslag till 
nationell transportplan där frågorna tas 
upp. Inom IT/Data har frågan om digital 
spetskompetens tagits upp i samarbete med 
Tillväxtverket och UKÄ.

2021 – Betydelsen av att 
kunna mötas igen

Kristoffer Tamsons (M) Maria Nimvik Stern
Ordförande   Generalsekreterare



Maria Nimvik Stern, Generalsekreterare       Kristoffer Tamsons (M), Ordförande

Årets Mälardarling

Årets Maritima dag hölls i hybridformat med fysikskt 
deltagande samt tittare via livesändning. 

Seminarium om hur digital 
spetskompetens kan utvecklas i Sverige.

Enbattresits.se

Monica Johansson (S) inleder det 
internationella seminariet.

Linda Thulin, ordförande för godskorridoren Scanmed, 
medverkade på Godsdagen.

Nya Spår var det övergripande temat för Mälartinget 
som hölls i Eskilstuna den 2-3 september. 
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http://Enbattresits.se


Fokusområden

Mälardalsrådets En Bättre Sits-process är 
det transportpolitiska samarbetet mellan  
länen i Stockholm-Mälarregionen. Arbetet 
koordineras av Mälardalsrådet, med Mälar-
dalsrådets styrelse som formell ägare, upp-
dragsgivare och remissinstans. För bredare 
kunskapsinhämtning och beredning ingår 
även andra parter. 
 Parterna i En Bättre Sits arbetar till- 
sammans för en sammanhållen, hållbar 
region med infrastruktur och kollektivtrafik 
som underlättar människors vardag och 

stärker näringslivet. Sedan starten har En 
Bättre Sits arbetat mot gemensamt upp-
ställda och politiskt förankrade mål för 
transportsystemet över läns-, kommun- och 
partigränserna. Syftet är att utveckla och 
vårda den länsöverskridande och politiskt 
genomarbetade utvecklingsstrategin för 
Stockholm-Mälarregionens transportsys-
tem – den storregionala systemanalysen. 
Det övergripande målet är att regionens in-
frastrukturprioriteringar ska få genomslag i 
den nationella åtgärdsplaneringen samt på 
den europapolitiska nivån. 

Systemanalys 2020 och vägen mot 
en ny nationell infrastrukturplan
I slutet av 2020 överlämnade En Bättre 

Hybridmöte i En Bättre Sits Stora Gruppen.

Infrastruktur och  
transporter 
(En Bättre Sits)
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Sits den uppdaterade och politiskt förank-
rade utvecklingsstrategin för Stockholm-
Mälarregionens transportinfrastruktur 
(“Systemanalys 2020”) till Trafikverket. 
Efter systemanalysens färdigställande 
har En Bättre Sits arbete övergått från en 
beredande till en opinionsbildande fas, 
som även omfattar löpande myndighets-
kontakter. Den övergripande målsättningen 
är att Systemanalysens prioriteringar ska få 
genomslag i den nationella åtgärdsplane-
ringen. 
 Efter att regeringen och Trafikverket 
påbörjat sitt arbete mot en ny nationell 
transportinfrastrukturplan lämnade En 
Bättre Sits ett gemensamt remissvar avse-
ende inriktningsunderlaget i januari 2021. 
Remissvaret följes av fördjupande dialog-
möten med Trafikverket den 24 maj och 3 
juni, där En Bättre Sits prioriteringar  
presenterades av representanter från Lilla 
Gruppen. Den 30 november lämnade 
Trafikverket sitt förslag till nationell plan 
och remitterade denna till den 28 februari 
2022. Ett storregionalt remissvar bereds 
inom En Bättre Sits. 
 Utifrån arbetet med nationell plan har ett 
flertal direkta press- och opinionsbildande 

insatser genomförts under året. Möten 
har hållits med riksdagsledamöterna 
från Trafikutskottet och Stockholm-
Mälarregionen den 17 mars och den 15 
december samt med infrastrukturminister 
Tomas Eneroth (S) den 21 september. 
Debattartiklar i Dagens samhälle publicer-
ades i samband med inriktningsunderlaget 
den 15 februari och inför Trafikverkets 
planförslag den 15 november. Riktade 
pressinsatser genomfördes i samband med 
presentationen av regionens arbetspendling 
den 23 februari, regeringens infrastruk-
turproposition den 22 juni och vid presen-
tationen av rapporten Pandemins effekter 
den 8 oktober.

Johan Örjes (C), Region Uppsala, och Nina Höijer (S), Region Örebro län, presenterar de storregionala prioriteringarna på dialogmöte 
med Trafikverket Region Öst.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
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Nyttoanalys: 100 miljarder kr i 
samhällsekonomisk nytta med En 
Bättre Sits prioriteringar
För att visa vilka värden som står på spel i 
infrastrukturplaneringen sammanställdes an 
nyttoanalys avseende Systemanalys 2020. 
Nyttoanalysen visar vilket mervärde som 
skapas om En Bättre Sits prioriterade åtgär-
der genomförs fram till 2030, samt därmed 
vilka samhälleliga nyttor som riskerar att 
utebli om inte infrastrukturen i Stockholm-
Mälarregionen utvecklas. Nyttoanalysen 
presenterades den 14 juni och visar att den 
samhällsekonomiska nyttan av En Bättre 
Sits åtgärder uppgår till 96,1 miljarder 
kronor i Stockholm-Mälarregionen och 
119 miljarder totalt för riket. Underlaget 
bildade en viktig utgångspunkt för 
Mälardalsrådets fortsatta opinionsarbete. 

Utvärderingen av En Bättre Sits-
processen och utvecklat arbete
Sedan En Bättre Sits formerades för snart 
20 år sedan har Mälardalsrådet återkomm- 
ande utvärderat processarbete och utfall 
avseende den nationella transportplanen. 
Efter färdigställandet av Systemanalys 
2020 uppdrog Mälardalsrådet till forsk-
ningsinstitutet Nordregio att genomföra en 
utvärdering av En Bättre Sits arbetsprocess 
2018-2020. Utvärderingen syftade till 
att genomlysa vad som har fungerat bra 
respektive mindre bra och inkluderade ett 
flertal intervjuer med deltagande aktörer på 
statlig, regional och kommunal nivå inom 
politik och tjänstepersoner. 
 Resultatet presenterades 2021 och visar 
att deltagarna som helhet är nöjda med 
processen, men vissa delar av arbetet kan 
förbättras. Systemanalysen och de stor- 
regionala prioriteringarna lyfts fram som 
en framgångsfaktor och ses som viktiga för 
att utveckla infrastruktur- och transport-
systemet i regionen. Även processen i sig 
beskrivs ha ett egenvärde för att skapa för-
ståelse för det storregionala perspektivet.

Påbörjad planering inför 
Systemanalys 2024
Mot bakgrund av utvärderingen av En 
Bättre Sits beslutade Lilla Gruppen att på-
börja planeringen inför Systemanalys 2024 
och processperioden 2022-2026. Planen 
för processperioden presenterades under 
hösten och fastställdes i Mälardalsrådets 
styrelse den 19 november. Processmässigt 
innebär planen att En Bättre Sits fortsätter 
som tidigare, med utgångspunkt i att vårda 
storregionala överenskommelser och det 
institutionella lärandet samt att hålla fast 
vid målet om konsensus. Planen inbegri-
per bland annat ett bredare uppstartsmöte 
våren 2022 med länens representanter 
i en bredare kontext (”140-gruppen”). 
Planeringen av mötet tillsammans med 
förberedande kontakter med medlemmarna 
påbörjades under hösten 2021.  

FOKUSOMRÅDEN 



9Maria Huge-Brodin, Linköpings universitet, deltog på Godsdagen

FOKUSOMRÅDEN 

Godstransportrådet för 
Stockholm-Mälarregionen
Välfungerande godstransporter är en 
förutsättning för en levande och attraktiv 
Stockholm-Mälarregion. Godstrafiken 
står inför ett flertal utmaningar relaterat 
till klimat, miljö, säkerhet och framkom-
lighet. För att möta dessa utmaningar har 
Trafikverket och Mälardalsrådet etablerat 
ett storregionalt godstransportråd för  
Stockholm-Mälarregionen, som höll sitt  
första möte den 29 januari. Utgångs-
punkten för Godstransportrådet är att 
förverkliga Mälardalsrådets storregionala 
godsstrategi samt stödja genomförande 
av Trafikverkets Färdplan för arbetet med 
överflyttning av godstransporter från väg 

till järnväg och till sjöfart. 
 Godstransportrådet samlar drygt 20 
ledamöter från näringsliv, akademi och 
offentlig sektor för ökad hållbarhet i gods- 
transporterna. Arbetet leds av ordförande 
i En Bättre Sits, med regiondirektörerna i 
Trafikverket Stockholm och Öst som vice 
ordförande. En förtroendevald representant 
från varje län i En Bättre Sits – nominerad  
av respektive region – ingår i rådet. Gods-
transportrådet har hållit tre möten under 
året och från hösten riktat sitt arbete mot 

två temaområden: modalt skifte och elek-
trifiering. Temaområdena presenterades 
under Mälardalsrådets Godsdag den 19 
november. 

Jim Andersson, transportchef på ICA Gruppen, 
medverkade på Godsdagen.

Helena Sundberg, Trafikverket Region Stockholm, 
och Kristoffer Tamsons (M) inledde Godsdagen.
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Utvecklingen av det trans-
europeiska transportsystemet 
För att värna den internationella tillgäng-
ligheten till Stockholm-Mälarregionen och 
framhålla regionens perspektiv i utveck-
lingen av den europeiska transportpolitiken 
har Mälardalsrådet ökat det europapolitiska 
arbetet under de senaste åren. Framför allt 
när det gäller utvecklingen av det transeu-
ropeiska infrastruktursystemet (TEN-T),  
som sedan en tid tillbaka står under revi-
dering. Ett gemensamt samrådssvar om 
TEN-T lämnades den 4 maj och presen- 

terades för Kommissionen vid ett dialog-
möte den 5 maj. Den 9 juli togs formellt 
beslut om att inkludera Region Uppsala 
och Region Västmanland till den så kallade 
ScanMed-korridoren, vilket innebär att 
samtliga regioner i En Bättre Sits nu ingår 
i det prioriterade europeiska transportnätet. 
Frågan har länge varit prioriterad av En 
Bättre Sits.
 Inför förslaget om ny TEN-T-förordning 
och för att uppmärksamma det europeiska 
järnvägsåret 2021 arrangerades ett interna-
tionellt seminarium hos Mälardalsrådet den 
2 oktober. Bland annat Pat Cox, samord-
nare ScanMed-korridoren och Kristian 
Schmidt, chef landtransporter DG Move, 
deltog på konferensen. Den 14 december 
publicerade slutligen Kommissionen ett 
förslag till uppdaterad TEN-T-förordning 

som en del av paketet för effektiv och grön 
mobilitet. Förslaget remitterades av den 
svenska regeringen den 21 december.
 I samband med EU-kommissionens 
paket för effektiv och grön mobilitet har  
ett samarbete om gemensamma kunskaps- 
underlag initierats tillsammans med 
Briodriv Öst. I detta ingår en fördjupad 
analys av utvecklingen kring hållbara 
drivmedel och hur detta kan påverka den 
storregionala infrastrukturen och de olika 
transportslagen. Kunskapsunderlaget be-
räknas vara färdigställt under våren 2022.

FOKUSOMRÅDEN 

Monica Johansson (S), Region Sörmland, inledde 
det internationella seminariet.

Pat Cox, samordnare ScanMed-korridoren

Gemensamt samrådssvar från En Bättre Sits om 
TEN-T.
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persontransporter på vatten, där Mälardals-
rådet har varit en projektpart tillsammans 
med Trafikverket och KTH. Årets arbete 
har därefter riktats mot godstransporter på 
vatten, särskilt med bäring på arbetet med 
modalt skifte i Godstransportrådet. Den 3 
december arrangerade Mälardalsrådet den 
årliga Maritima dagen med presentationer 
och diskussion kring aktuella frågor om 
vattenkvalitet, gods- och persontransporter 
på vatten. Dagen hölls i hybridformat och 
samlade ett drygt 20-tal fysiskt deltagande 
samt ett lika stort antal tittare via Mälar-
dalsrådets livesändning på YouTube.

Storregional strategisk 
kompetensförsörjning 
(En Bättre Matchning)
Stockholm-Mälarregionen är en kunskaps-
region med utbildning och forskning av 
hög internationell klass, många högutbild- 
ade och ett kunskapsintensivt näringsliv. 
En välfungerande och konkurrenskraftig 
försörjning av kunskap och kompetens är 
avgörande för regionens utveckling och 
tillväxt. Utgångspunkten för arbetet är de  
funktionella utbildnings- och arbetsmark-
nadsregionerna.

Sanna Hall Kihl, Vattenbussen, Carola Alzén, Mälarhamnar, och Michaela Haga (C), Sjötrafikberedningen Region Stockholm, medverkade 
på den Maritima dagen.

Maritim samverkan
Fokusområdet maritim samverkan utgår 
från inriktningsmålet om En sammanhållen  
region och bedrivs med nära koppling 
till En Bättre Sits-processen. Målet är 
att öka kapacitet och tillgänglighet i det 
storregionala transportsystemet genom 
utökad maritim samverkan. Vid sidan av 
detta är målet att sprida goda exempel 
med maritim bäring från regionen. Arbetet 
bedrivs med fokus på ökad tillgänglighet 
avseende persontrafik respektive god-
strafik på vatten samt ökad kunskap om 
 vattenkvalitetsfrågor. 

Under året slutfördes det s k FLYT- 
projektet för förbättrad tillgänglighet för 

Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande 
i Haninge
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Mälardalsrådets styrelse har identifierat 
två utmaningar för kunskapsregionen där 
det finns en samverkanspotential som 
kunskaps- och kompetensförsörjningsar-
betet syftar till att främja. Dessa är: Bättre 
matchning mellan utbildning och efter-
frågad kompetens samt En region som 
främjar innovation. Under verksamhetsåret 
har arbetet utgått från dessa två utmaning-
ar och konkretiseras till två huvudsakliga 
områden: En Bättre Matchning (EBM) och 
Innovation i offentlig sektor.
 En Bättre Matchning är ett storregio-
nalt samarbete mellan regionalt utveck-
lingsansvariga i de nio länen Stockholm, 
Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, 
Östergötland, Gävleborg, Dalarna och 
Värmland. Mälardalsrådet koordinerar 
samarbetet som leds av en styrgrupp bestå-
ende av regionala politiker med ansvar för 
det regionala utvecklingsuppdraget samt en 
representant för Mälardalsrådets styrelse. 
 En Bättre Matchning arbetar för ett 
utvecklat samarbete mellan regionerna och 
högskolor och universitet för att på sikt 
stärka relevansen mellan arbetsmarknadens 
behov och lärosätenas utbud.
 Huvuddelen av arbetet utgår från tre 
beslutade utbildningsområden som känne- 
tecknas av att de alla är bristyrken som  
riskerar att hämma Stockholm-Mälar-
regionens och Sveriges utveckling.

• Pedagogiska yrken med fokus på lärare 

• Samhällsbyggare inom infrastruktursektorn 

• IT/Data-yrken 

Stärkt lärarförsörjning
Försörjningen av lärare är en känd ut-
maning för flera nivåer av den offentliga 
och i flera fall även den privata sektorn 
med en påtaglig brist orsakad av ökande 
befolkning och stora pensionsavgångar. 
Mälardalsrådets En Bättre Matchning bjöd 
hösten 2020 in regioner, kommuner och 
lärosäten till dialog för att diskutera hur ett 
storregionalt samarbete kan bidra till att 
stärka försörjningen av lärare. Arbete lades 
upp som en pilotstudie med deltagande 
från nio regioner, 22 kommuner och nio 
lärosäten. Resultatet sammanställdes våren 
2021 i en PM som visade att: 
 Regionen är relativt välförsörjd med 
utbildningsplatser för att klara det årliga 
behovet. Det är däremot endast ca 65 pro-
cent av lärarstudenterna som förväntas full-
följa sin utbildning. För att möta regionens 
behov skulle genomströmningen i snitt 
behöva öka till 75-80 procent, men varierar 
starkt mellan inriktningar på utbildningen.
 Den 18 februari hölls resultatmöte  
för pilotstudien där fem områden 

FOKUSOMRÅDEN 

Ledningsgruppen för Stärkt lärarförsörjning består av representanter för kommuner, regioner och lärosäten. 
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FOKUSOMRÅDEN 

presenterades som intressanta att arbeta 
vidare med. Utifrån dessa beslutade styr-
gruppen om tre prioriterade områden:

• Fördjupad kartläggning

• Ökad genomströmning

• Arbetsintegrerad lärarutbildning 

Styrgruppen beslutade att inledningsvis 
fokusera på fördjupad kartläggning. För att 
genomföra arbetet etablerades en särskild 
ledningsgrupp och en referensgrupp, 
utöver arbetsgruppen. I de nya grupperna 
ingår bland andra förvaltningschefer och 
skolchefer från 11 kommuner, regionala 

utvecklingsdirektörer, akademichefer och 
utbildningsledare från sju lärosäten samt 
experter från Universitetskanslersämbetet, 
Sveriges kommuner och regioner samt 
Lärarförbundet.
 Arbetet med den fördjupade kartlägg-
ningen inleddes under hösten. Resultat-
möte planeras till februari 2022 med 
 utveckling av förslag kring till handlings-
plan för presentation på Mälartinget 2022.

Samhällsbyggare inom 
infrastruktursektorn 
Den ekonomiska aktiviteten i Stockholm-
Mälarregionen är starkt beroende av 
välfungerande infrastrukturlösningar. Utan 
effektiva lösningar för både person- och 
godstransporter hämmas produktion och 
tillväxt. Idag råder dock brist på arbetskraft 
i infrastruktursektorn, vilket innebär att 
de infrastrukturinvesteringar som planeras 
riskerar att bli försenade eller fördyrade. 
 Mälardalsrådets En Bättre Matchning  
arbetar för att stärka kompetensförsörj-
ningen av samhällsbyggare utifrån tre 
prioriterade områden: Etablerandet av 
storregionala kompetensråd, Förbättrade 
möjligheter till utbildning i Stockholm-
Mälarregionen, samt Ökad attraktivitet 
och breddad rekrytering. Mälardalsrådets 
rapport om bristen på samhällsbyggare från 
2020 ligger till grund för prioriteringarna. 
 Den 10 maj 2021 publicerade 
Mälardalsrådet debattartikeln “Utan 
samhällsbyggare stannar trafiken” på 
Dagens samhälle debatt med styrgruppens 
ledamöter som undertecknare. Ämnet 
diskuterades också under det webbinarium 
Mälardalsrådet arrangerade den 14 juni där 
bland annat Irén Lejegren (S) och Gustav 
Hemming (C) från styrgruppen deltog. 
 Trafikverket presenterade den 30 nov- 
ember sitt förslag till nationell plan för 
transportsystemet 2022–2033. Förutom 
klassiska frågor som vilka infrastruktur- 
investeringar som bör prioriteras i Sverige 
kommande tioårsperiod tog Trafikverket 
också upp frågan om kompetensför-
sörjning. Underlaget presenterade flera 

Workshop om stärkt lärarförsörjning i hybridformat.

75%
Så många lärarstudenter behöver fullfölja sin 
utbildning för att möta behovet i regionen.

Möte med politiker i Region Sörmland.
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främjandet av framstående forsknings-
miljöer. Medverkade gjorde bland andra 
Ana Andric, TechSverige, Johan Blaus, 
KTH, Amy Loutfi, Örebro universitet, och 
Katrien Vanhaverbeke, Region Gävleborg. 
Från styrgruppen i En Bättre Matchning 
deltog Irén Lejegren (S), Region Örebro 
län och Fredrik Ahlstedt (M), Mälardals- 
rådets styrelse. 
 Mälardalsrådet fortsätter följa 
Universitetskanslersämbetets och Tillväxt-
verkets regeringsuppdrag som ska slutre-
dovisas hösten 2022. Lärdomarna bidrar 
till Mälardalsrådets fortsatta samarbete 
med lärosätena kring hur regionerna bättre 
kan stärka lärosätenas utbildningsplanering.

Innovation i offentlig 
sektor
Inriktningsmålet om en stark kunskaps- 
region inkluderar vikten av en region som 
främjar innovation. Mälardalsrådet har 

förslag för att stärka försörjningen av 
samhällsbyggare bland annat behovet av 
kompetensråd där man också hänvisade till 
Mälardalsrådets arbete. 
 Under hösten inleddes ett arbete med 
att ta fram en fördjupad analys av den 
länsvisa arbetsmarknadens behov av 
samhällsbyggare. Arbetet sker i samarbete 
med Byggföretagen och Region Skåne. 
Underlaget kommer bland annat att om-
fatta vilka kompetenser som efterfrågas i 
jobbannonser riktade till samhällsbyggare 
och förväntas vara klart i februari 2022. 

IT/Data-yrken 
Mälardalsrådets arbete med IT/Data-yrken 
inleddes 2019 med flera dialogmöten med 
universitet och högskolor. Syftet var att 
skapa en process för hur regionerna genom 
det regionala utvecklingsuppdraget bättre 
kan stödja lärosätenas utbildningsplanering 
och därmed också stärka den regionala 
arbetsmarknadens behov av högskoleut-
bildad arbetskraft. Arbetet resulterade i ett 
PM med resultat och lärdomar utifrån vilka 
det fortsatta arbetet utgått. 
 Mälardalsrådet arrangerade tillsam-
mans med Universitetskanslersämbetet 
och Tillväxtverket ett seminarium den 
25 november. Seminariets fokus var det 
regeringsuppdrag de två myndigheterna 
har att analysera och föreslå hur tillgången 
till digital spetskompetens kan utvecklas 
i Sverige. Under seminariet presenterades 
deras förslag som bland annat innefattade  
en stärkt samverkan, bättre underlag  
om arbetsmarknadens behov samt 

Irén Lejegren (S), ordförande i styrgruppen för En 
Bättre Matchning, inledde seminariet om digital 
spetskompetens.

Seminarium om hur digital spetskompetens kan 
utvecklas i Sverige.

Fredrik Ahlstedt (M), Uppsala kommun, Johan 
Blaus, KTH, och Maria Nimvik Stern, Mälardalsrå-
det deltog på seminariet om digital spetskompetens.

FOKUSOMRÅDEN 
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under året lyft fram innovativa exempel  
bland annat i samband med möten i för- 
eningens triple helix-nätverk, Greater 
Stockholm Network. Ett exempel är sats-
ningen ”Linje 14” där Örebro universitet 
arbetar med Örebro kommun för att få fler 
studenter från studieovana hem att söka sig 
till universitetsstudier. Det kopplar an till 
arbetet med breddad rekrytering till högre 
utbildning. 
 Inom ramen för innovation i offentlig 
sektor har Mälardalsrådet även under 
2021 ingått i referensgruppen för projektet 
Innovationsbarometern som mäter förmå-
ga till innovation i offentlig verksamhet 
och drivs av Vinnova och SKR.  

Internationella 
jämförelser och lärande 
Stockholm-Mälarregionens utveckling 
och position i världen beror på de globala 
sambanden där städer och regioner blir 
alltmer betydande för länders utveckling 
och konkurrenskraft. Mälardalsrådet arbe-
tar med omvärldsbevakning och internatio-
nella jämförelser genom att ta in interna-
tionella perspektiv i det löpande arbetet 

samt arrangera en internationell studieresa 
vartannat år för en triple helix-delegation. 
 Efter beslut i styrelsen i april om in-
riktning och resmål inleddes planeringen 
av Mälardalsrådets tionde internationella 
studieresa, till Wien den 9-11 februari 
2022 för en delegation om 45 personer 
med Mälardalsrådets ordförande Kristoffer 
Tamsons (M) som delegationsledare. 
 Programplaneringen utvecklades 
successivt och kontakter togs med bland 
andra Sveriges ambassad i Wien, Business 
Sweden, Wiens stad, handelskammare 
 och universitet. Programupplägget 
omfattar delar som Smart City Wien, 
”Stadtregion+” med länsöverskridande 
infrastrukturplanering och ett utvecklat 
kollektivtrafiksystem, Wiens uppmärksam-
made bostadsmodell, framgångsrika uni-
versitet samt besök hos Siemens tillverk-
ning av nya nattåg, s k Night Jet. Möte och 
middag med Sveriges ambassadör Annika 
Markovic bokades in. 
 Vid slutet av året hade närmare 45 
personer anmält sig att delta på resan. 
Utvecklingen av pandemin och den ökade 
smittspridningen under vintern har dock 
gjort att resan behöver flyttas fram till ett 
senare datum.

FOKUSOMRÅDEN 

Mälardalsrådets tionde internationella studieresa planeras till Wien 2022.
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Mälartinget och  
Rådsmötet 
Årets Mälarting lade nya spår mot fram-
tiden. Coronapandemin har förändrat 
vardagen, förstärkt trender och skapat nya 
mönster som påverkar samhället framöver. 
Hur utvecklar vi Stockholm-Mälarregionen 
för en mer hållbar och konkurrenskraftig 
framtid? 
 Nya Spår var det övergripande temat för 
Mälartinget som hölls i Eskilstuna den 2-3 
september. Ca 200 politiker över parti-, 
kommun- och länsgränserna samlades 
för att diskutera effektiva transporter och 
kompetensförsörjning. Konferensen följdes 
även digitalt av ett 40-tal deltagare. 
 Inledningstalare var Johan Kuylen-
stierna, ordförande i Klimatpolitiska rådet, som belyste klimatutmaningarna och 

diskuterade möjliga lösningar utifrån en 
positiv utvecklingsvision och betydelsen 
av samarbete. 
 ”Ingen En Bättre Sits utan En Bättre 
Matchning.” Detta var ett av budskapen 
infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) 
gav i sin förinspelade videohälsning till 
Mälartinget i Eskilstuna. Ministern tog upp 
kommande prioriterade satsningar i den 
historiskt stora nationella infrastrukturpla-
nen på 876 miljarder kronor.
 Aktuella transportinfrastrukturfrågor 
diskuterades bland annat med en panel 
med företrädare för näringsliv och aka-
demi. I samtalet deltog Henrik Dahlin, 
MTR Nordic, Henrik Gustafsson, Scania, 
Karolina Boholm, Skogsindustrierna och 

Storregionala 
mötesplatser och 
nätverk

Mälartinget hade stort fokus på säkerheten för 
deltagarna på plats. 

Moderatorn Anna Olin Kardell ledde panelsamtal 
med Frans Prenkert, Örebro universitet, Karolina 
Boholm, Skogsindustrierna, Henrik Gustafsson, 
Scania och Henrik Dahlin, MTR Nordic.
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enligt arbetsgruppens och styrelsens 
förslag.
 Mälartinget och Rådsmötet hade stort 
fokus på säkerheten för deltagarna på plats 
med avseende den pågående pandemin. 
Åtgärderna innehöll bland annat flödes- 
scheman, utmätta avstånd mellan stolar, 

skyltar, värdar samt plan för att undvika 
trängsel vid samtal under programmet och 
i pauser. 
 Under Mälartingets andra dag bjöd 
värdarna Eskilstuna kommun och Region 
Sörmland in deltagarna till studiebesök 
i Eskilstuna. Tre studiebesök erbjöds: 
ReTuna Återbruksgalleria, Tågdepån samt 
Eskilstuna logistikpark och kombiterminal. 
 Mälartinget 2021 uppmärksammades i 
en bredd av kommunikationskanaler. Sju 
artiklar publicerades i redaktionell media, 
ett inslag gjordes i SVT och 34 omnämn- 
ingar gjordes i Sveriges radio. Enligt 
Mälardalsrådets verktyg för medieanalyser 
nåddes totalt 10,6 miljoner personer.

STORREGIONALA MÖTESPLATSER OCH NÄTVERK

Frans Prenkert, Örebro universitet.
Programmet innehöll också besök av 
några av våra nordiska grannar, STRING 
Network och Northern Growth Zone, som 
beskrev sitt storregionala utvecklingsar- 
bete för en mer konkurrenskraftig framtid.
 Trafikregionrådet i Region Stockholm och  
SL:s ordförande Kristoffer Tamsons (M) 
fick förnyat förtroende som ordförande 
för Mälardalsrådet. Rådsmötet beslutade 
även om nya stadgar för Mälardalsrådet. 
Styrelsen utsåg under våren en särskild 
arbetsgrupp med politisk och geografisk 
spridning samt såväl kommunal som regi-
onal representation att se över stadgarna,  
under ledning av Monica Johansson (S),  
vice ordförande i Mälardalsrådet. Arbets-
gruppen sammanträdde under perioden 
maj-augusti och tog fram förslag till stad-
geändringar samt införande av en valbe-
redningsinstruktion. Rådsmötet beslutade 

Kristoffer Tamsons (M), Region Stockholm, omval-
des som ordförande för Mälardalsrådet.

Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs, och Daniel Portnoff (M), kommunstyrelsens ordförande i Trosa deltog på 
Mälartinget.  
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Greater Stockholm 
Network
Mälardalsrådets styrelse etablerade 2018 
nätverket Greater Stockholm Network för 
strategisk samverkan mellan akademi,  
näringsliv och politik i Stockholm-Mälar- 
regionen. Inspiration kommer från Mälar-
dalsrådets internationella studieresor till 
storstadsregioner som arbetar strukturerat 
med triple helix-samverkan för en stärkt 
internationell konkurrenskraft. 
 Greater Stockholm Network leds av 
en styrgrupp med tre representanter 
vardera från sektorerna politik, akademi 
och näringsliv under ledning av Aida 
Hadzialic (S), Region Stockholm och 

Mälardalsrådets styrelse. Nätverket erbjud-
er en arena för ledande befattningshavare 
i Stockholm-Mälarregionen med semina-
rier och aktiviteter som tar sin utgångs-
punkt i Mälardalsrådets fokusområden. 
Nätverksmöten hålls som regel två gånger 
per år.
 En central aktivitet är deltagande i 
Mälardalsrådets internationella studie-
resa, där ett 40-tal representanter deltog 
i den senaste resan (Manchester, 2020). 
Uppföljning på hemmaplan har gjorts 
under 2020 och 2021 med särskilt fokus 
på breddad rekrytering till högre utbild-
ning, med inspiration från University of 
Manchesters framgångsrika arbete. 
 Den 19 mars 2021 hölls nätverksmöte 
där Universitetskanslersämbetet presente-
rade hur lärosätena arbetar med breddad  
rekrytering och goda exempel togs upp, 
bland annat från Örebro universitet 
och KTH. På mötet diskuterades även 
Stockholm-Mälarregionens gemensamma 
infrastrukturprioriteringar. En viktig aspekt 
har varit att svara upp mot näringslivets 
behov och förutsättningar, där frågan om 
godstransporternas förutsättningar tas 
vidare i det nystartade Godstransportrådet. Styrgruppsmöte i Greater Stockholm Network 

under ledning av Aida Hadzialic (S).

Greater Stockholm Network samlar företrädare för politik, akademi och näringsliv.
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Nina Höijer (S), Region Örebro län, 
presenterade arbetet och uppmanade fler 
aktörer att engagera sig. Ca 60 personer 
deltog i nätverksmötet som var digitalt.
 Höstens nätverksmöte hölls den 8  
oktober med valfritt fysiskt eller digitalt  
deltagande. På programmet stod bland  
annat frågan om hur pandemin har 
förändrat vardagen i Stockholm-Mälar-
regionen vad avser arbetspendlingen, 
godstransporterna och förutsättningarna  
för högre studier. I de efterföljande 
panelsamtalen och diskussionerna deltog 
bland andra Henrik Dahlin, MTR Nordic, 
Anders Bylund, Siemens, Per-Olof 
Brehmer, Linköpings universitet och 
Mats Danielson, Stockholms universitet. 
 Styrgruppen har hållit tre möten under 
året och även lämnat inspel inför planer- 
ingen av Mälardalsrådets studieresa 2022.

Riksdagsarbete
Riksdagsledamöterna från Stockholm-
Mälarregionen är viktiga aktörer i Mälar- 
dalsrådets policyarbete. Genom sin funk-
tion som representanter för medlemarnas 

medborgare, verksamma på den nationella 
nivån, är de både sändare och mottagare i 
påverkansarbetet.

Motioner för en stärkt Stockholm-
Mälarregion
Under den allmänna motionstiden 2021 
inlämnades fyra motioner för en stärkt 
Stockholm-Mälarregion med fler hög- 
skoleutbildningar inom samhällsbyggnads-
sektorn och en utvecklad transportinfra-
struktur. Motionärer var bland andra Hans 
Ekström (S) och Ann-Sofie Lifvenhage (M).  
Motionerna har tagits vidare i riksdagsar-
betet.  

Möten för riksdagsledamöterna 
Under året har Mälardalsrådet samlat 
riksdagsledamöterna från Stockholm-
Mälarregionen vid två tillfällen, den 17 
mars och den 15 december. Båda mö-
tena hölls digitalt och riktades mot En 
Bättre Sits arbete med den storregionala 
infrastrukturutvecklingen. Mötet den 17 
mars hölls inför regeringens infrastruk-
turproposition och mötet den 15 decem-
ber utgick från Trafikverkets förslag till 
nationell plan. Värdar för mötena var 
Teres Lindberg (S), tredje vice ordförande 
i Trafikutskottet och Åsa Coenraads (M), 
ledamot Trafikutskottet. Omkring 30  
riksdagsledamöter deltog på respektive 
möte, däribland utskottsordförande Jens 
Holm (V) och presidiet i Trafikutskottet.

Almedalen
Almedalsveckan 2021 hölls digitalt  
och i förkortad form den 4-7 juli.  Teres Lindberg (S), tredje vice ordförande i  

Trafikutskottet.

Mikael Östling, prorektor KTH, medverkade på 
möte i Greater Stockholm Network.

Åsa Coenraads (M), ledamot i Trafikutskottet.

STORREGIONALA MÖTESPLATSER OCH NÄTVERK
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Mälardalsrådets planerade Almedals-
seminarium tidigarelades och hölls i stället 
som ett webbinarium den 14 juni från 
Mälardalsrådets lokaler. 
 Webbinariet sammanförde Mälardals-
rådets aktuella frågor inom infrastruktur 
och kompetensförsörjning under rubriken 
”Hur förstärker vi samhällsnyttorna?”. 
Webbinariet sändes via YouTube och har 
ca 235 visningar.

För att visa vilka värden som står på spel 
i infrastrukturplaneringen presenterades 
en ny Nyttoanalys över samhällsnyttan i 
regionernas prioriteringar för framtidens 
infrastruktur. Diskussion med akademi 
och näringsliv fördes även kring hur 
Stockholm-Mälarregionen åtgärdar bristen 
på samhällsbyggare – som annars riskerar 
att bli den nya flaskhalsen för infrastruktu-
rutvecklingen och leda till en ännu större 
samhällskostnad.
 Medverkande på webbinariet var bland 
andra Jens Holm (V) och Maria Stockhaus (M), 
riksdagens Trafikutskott, Pia Nilsson (S), 
riksdagens Utbildningsutskott, Catharina 
Elmsäter-Svärd, Byggföretagen och 
Henrik Gustafsson, Scania. 
 Under Almedalsveckan bevakades 
medlemmarnas frågor genom ett digitalt 
deltagande i seminarier och panelsamtal. 
Sociala medier nyttjades för att upp-
märksamma frågor och driva trafik till 
Mälardalsrådets plattformar.

STORREGIONALA MÖTESPLATSER OCH NÄTVERK

Catharina Elmsäter-Svärd, VD Byggföretagen, medverkade 
på Mälardalsrådets webbinarium den 14 juni.

Pia Nilsson (S), Utbildningsutskottet, Maria Stockhaus (M) samt Jens Holm (V), båda Trafikutskottet, medverkade på Mälardalsrådets webbinarium den 14 juni.
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Årets Mälardarling 

Årets Mälardarling är en utmärkelse 
till en person eller organisation som 
bidrar till att utveckla Stockholm-
Mälarregionen. Årets Mälardarling 2021 
blev rektorstrion Paul Pettersson, Lena 
Gumaelius och Helena Jerregård på 
Mälardalens högskola för sitt engage-
mang att göra högskolan till universitet. 
Den 9 december 2021 beslutade regering-
en att Mälardalens högskola blir universi-
tet från och med 1 januari 2022. 

Årets Mälardarling(ar) 2021 blev rektorstrion Lena Gumaelius, Paul Pettersson och Helena Jerregård på Mälardalens högskola.

Mälardalens högskola (MDH) är idag 
Sveriges största högskola med närmare 
20 000 studenter och har campus i både 
Eskilstuna och Västerås. Att gå från hög-
skola till universitet innebär bland annat 
att lärosätet får ökat forskningsanslag från 
151 miljoner kronor 2021 till 283 miljo-
ner kronor 2022. Man får också generella 
rättigheter att utfärda examen på forskar-
nivå, samt en förväntad ökning av antalet 
medarbetare.

Mälardalens universitet campus Västerås.
Foto: Jonas Bilberg

Mälardalens universitet campus Eskilstuna.
Foto: Jonas Bilberg
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Kommunikation

Mälardalsrådet driver medlemmarnas 
frågor för konkreta resultat i storregionala 
frågor. Det strategiska kommunikations- 
arbetet ska stärka organisationens roll som 
pådrivande aktör, informera om arbetet i 
fokusområdena och utveckla organisatio-
nens funktion som mötesplats för politik, 
näringsliv och akademi.
 Under 2021 har det opinionsbildande ar-
betet fokuserat på följande huvudområden:  

En Bättre Sits 
– Opinionsbildning och påverkansarbete 
för att Stockholm-Mälarregionens önskade 
transport- och infrastrukturutveckling ska 
få genomslag på nationell och europapoli-
tisk nivå. Under året har arbetet uppmärk-
sammats i ett flertal redaktionella medier, 
debattartiklar samt i digitala kanaler. 

En Bättre Matchning 
– kunskapsspridning och opinionsbildning 
utifrån de tre utbildningsområdena IT/
Data, pedagogiska yrken och samhälls-
byggare inom infrastruktursektorn. Fram 
för allt arbetet med samhällsbyggare inom 
infrastruktursektorn har uppmärksammats 
medialt.

Mediegenomslag 
Under 2021 har Mälardalsrådet omnämnts 
i 111 artiklar i redaktionella medier. Det 
är en ökning med 44 procent från 2020. 
Artiklarnas totala exponering sett till an-
talet potentiella visningar har tillsammans 
resulterat i en räckvidd på 49,2 miljoner 
vilket är en ökning med 60 procent jämfört 
med 2020 (31,1 miljoner). Mälardalsrådet 
fick ett brett genomslag när En Bättre   
Sits pendlingsstatistik presenterades i  
februari samt i samband med Mälartinget  
i  september. 
 Nyheter som dominerade i de redaktio-
nella medierna under 2021 var till stor del 
kopplat till Mälardalsrådets egna press-
meddelanden. Det pressmeddelande som 
genererade flest artiklar och störst andel 
potentiella läsare handlade om arbetspend-
ling i Stockholm-Mälarregionen. Artikeln 
från SVT om arbetspendlingen var den ar-
tikel som nått ut till flest potentiella läsare 
under 2021. Totalt nådde pressmeddelandet 

111
I så många artiklar omnämndes Mälardalsrådet 2021.
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Med så många procent ökade antalet följare på LinkedIn.

KOMMUNMIKATION

610
inlägg i sociala medier nämnde Mälardalsrådet under året.

om arbetspendlingen 6 miljoner. På andra 
plats kom pressmeddelandet om årets 
Mälardarling (tre miljoner).
 Mälardalsrådet har under 2021 nämnts 
i 610 inlägg i sociala medier. Dessa har 
gemensamt nått cirka 700 000 potentiella  
läsare och genererat ett annonsvärde som  
uppskattas till drygt 54 000 kronor. Jämfört 
med föregående år har volymen ökat med 
22 procent. Räckvidden har ökat med 
drygt 10 procent, vilket även medfört 
att annonsvärdet ökat. Exponeringen för 
Mälardalsrådet har under 2021 fördelats  
relativt jämnt. Flest antal inlägg publicer-
ades under september och november.

Utveckling av de digitala 
kanalerna
Mälardalsrådet vidareutvecklar successivt 
sina digitala kanaler och plattformar för 
sociala medier. Under hösten initierades 
en översyn av Mälardalsrådets hemsida 
för att övergå till en uppdaterad plattform 
inför Mälardalsrådets 30-årsjubileum 
2022. I sociala medier har kansliets arbete 
med att öka närvaron på LinkedIn fortsatt. 
Antalet följare på LinkedIn har under året 
ökat med drygt 40 procent, från 549 till 
792 följare.
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Stockholmsregionens Europa- 
förening 
Mälardalsrådet är medlem i Stockholms-
regionens Europaförening (SEF). Europa-
föreningen tillhandahåller främst allmän 
EU-relaterad omvärldsbevakning utifrån 
föreningens verksamhetsområden samt 
konferensbevakning i Bryssel genom ny-
hetsbrev från Europakontoret. Under året 
har SEF sammanställt ett positionspapper 
om TEN-T. Dokumentet bildar organisa-
tionens utgångspunkt i policyarbetet med 
TEN-T-revideringen och har tagits fram 
i nära samarbete med Mälardalsrådet. 
En tjänsteperson från SEF har under året 
deltagit i En Bättre Sits europapolitiska 
beredningsarbete.

Reglab
Mälardalsrådet är partner i Reglab, ett 
forum för lärande om regional utveckling. 
Mälardalsrådet deltog på Reglabs digitala  
årskonferens ”Pleis” den 11 februari.  
Teman var bland andra digitala möten, 
validering och omställning till framtidens 
arbetsmarknad. Deltagandet bidrog till 
ökad kunskap, omvärldsbevakning samt 
nätverkande med medlemsorganisationer 
och andra aktörer som arbetar med regio-
nal utveckling. 

Medlemskap 

Per Grankvist, Viable cities, berättar om vad som får folk att ändra sig för att leva klimatsmart och i enlighet med Parismålen.
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Medlemmar

Stockholms län
Region Stockholm
Haninge kommun
Huddinge kommun
Järfälla kommun
Norrtälje kommun
Nykvarns kommun
Nynäshamns kommun
Salems kommun
Sigtuna kommun
Solna stad
Sollentuna kommun
Stockholms stad
Södertälje kommun
Sundbybergs stad
Upplands-Bro kommun
Vallentuna kommun
Vaxholms stad
Värmdö kommun

Uppsala län
Region Uppsala
Enköpings kommun
Håbo kommun
Heby kommun
Knivsta kommun

Tierps kommun
Uppsala kommun
Älvkarleby kommun
Östhammars kommun

Sörmlands län
Region Sörmland
Eskilstuna kommun
Flens kommun
Gnesta kommun
Katrineholms kommun
Nyköpings kommun
Oxelösund kommun
Strängnäs kommun
Trosa kommun
Vingåkers kommun

Västmanlands län
Region Västmanland
Arboga kommun
Fagersta kommun
Hallstahammars  
kommun
Kungsörs kommun
Köpings kommun
Norbergs kommun

Sala kommun
Skinnskattebergs kommun
Surahammars kommun
Västerås stad

Örebro län
Region Örebro län
Örebro kommun
Karlskoga kommun
Hallsbergs kommun
Hällefors kommun
Lindesbergs kommun
Kumla kommun
Laxå kommun
Nora kommun

Associerade medlemmar
Region Dalarna 
Region Gotland
Region Gävleborg
Region Värmland
Region Östergötland
Gävle kommun
Karlstads kommun
Linköpings kommun
Norrköpings kommun

Mälardalsrådet är en ideell förening med kommuner och regioner i de fem länen 
Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro och Sörmland som medlemmar samt  
associerade medlemmar från angränsande län.

Fredrik Larsson (M)
Region Värmland, ordförande

Välkommen Region Värmland!

Under 2021 hälsades Region Värmland 
välkommen som ny associerad medlem i 
Mälardalsrådet. I sin ansökan skriver Region 
Värmland att regionen ser en allt tydligare 
koppling till Stockholm-Mälarregionen med 
ett behov av ökad tillgänglighet.

- Det är mycket glädjande att Mälardalsrådet 
godkänt vår ansökan om associerat medlemskap. 
Som medlem i rådet får Värmland en tydligare 
koppling till Mälardalsområdet och Stockholm, 
något som är viktigt för länets strategiska 
utveckling, säger Fredrik Larsson (M), region-
styrelsens ordförande Region Värmland.



Nu summerar vi året 2021. Vad tar du som styrelseledamot med 
dig från 2021 till det storregionala samarbetet? 

Styrelse

”Vårt samarbete är unikt i sin form, 
styrka och förmåga att bygga större 

och mer långsiktigt, något som blev så 
tydligt när vi äntligen kunde samlas till 

Mälarting i Eskilstuna.”

Presidium

”Hur mycket det betyder att få 
möjlighet att träffas fysiskt för att 
utbyta erfarenheter och idéer!”

Emilia Bjuggren (S)  
Stockholms stad, 1:e vice ordförande

Monica Johansson (S)
Region Sörmland, vice ordförande

”Samarbete gynnar alla, oavsett om man 
är en stor eller liten kommun/region.”

Magnus Ekblad (C)
Region Västmanland, vice ordförande

”På årets Mälarting la vi nya spår 
mot framtiden. Vardagen och trender 

är förändrade och har skapat nya 
mönster.”

Kristoffer Tamsons (M) 
Region Stockholm, ordförande

”Vikten av att vi, genom En Bättre Sits, 
fortsätter vårt framgångsrika samarbete 

för en förbättrad och utvecklad 
infrastruktur i hela regionen.”

Erik Pelling (S)
Uppsala kommun, vice ordförande

”Kommun- och region-
överskridande samarbeten 

står inför en del utmaningar 
men behoven av gemensam 

problemlösning ökar.”

Anders Åhrlin (M)
Örebro kommun, vice ordförande

”Jag har fått en bra överblick hur 
kompetensförsörjningen i vår region 
ser ut, vilka brister och vilka styrkor 

som finns, särskilt inom IT och 
lärarområdet.”

Fredrik Ahlstedt (M)
Uppsala kommun 

Ordinarie 
ledamöter

”Jag tar med mig det positiva som 
pandemin har skapat i form av ökad 
samverkan mellan kommun, region 

och i förlängningen det storregionala 
arbetet.”

Anton Berglund (SD)  
Region Sörmland 

”Vi tar med oss de digitala mötenas 
möjlighet samtidigt som vi gläds över  

att fysiska möten åter är möjliga.”

Karl Henriksson (KD) 
Huddinge kommun 

”Det var fantastiskt att vi äntligen fick 
 träffas igen på Mälartinget i Eskilstuna 

och byta idéer, få inspiration och till- 
sammans fortsätta med det storregionala 
samarbetet. Det finns trots allt inget som 

slår det personliga mötet.”

Malin Fijen Pacsay (MP)
Region Stockholm 

Agne Furingsten (L) 
Region Västmanland 

”Mälardalsrådets styrelse har en öppen, 
kreativ och konstruktiv atmosfär som 

strävar efter en bred samsyn i alla 
väsentliga frågor.”

Anna Hård af Segerstad (M)
Västerås stad 

”Vikten av samarbete om 
kompetensförsörjning i Mälardalen.”

”Jag tar med mig mer gemensam 
kunskap och förståelse för de 

storregionala frågorna.”

Anna Sehlin (V)
Region Stockholm 

”Med arbete som En Bättre Sits och En 
Bättre Matchning tar vi ett helhetsgrepp 
kring de frågor som är viktigast för vår 
 region. Mälardalsrådet har en allt vikt- 

igare roll att spela när konkurrensen 
ökar och samarbete blir en viktig nyckel 
för att skapa bästa förutsättningar för 

medborgare och företagare i Mälardalen.”

Anna af Sillén (M)
Nyköpings kommun 

”Det jag tar med mig från 2021 är 
det fantastiska arbetet vi la ned på 

Storregional systemanalys inför vårt 
inspel från En Bättre Sits.”

Anders Teljebäck (S)
Västerås stad 

Andreas Svahn (S)
Region Örebro län 

”Under pandemin med kraven 
på fysisk distansering är det än 

viktigare att vårda och utveckla det 
storregionala samarbetet.”

Peter Wallmark (SD)
Stockholms stad

”Att Mälardalsrådet ska se till att 
behålla sin roll som aktör för att  

utveckla regionen.”
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STYRELSE  

Ersättare

”Det engagerade och kraftfulla 
samarbetet över partigränser och 

regiongränser för en framtida hållbar 
infrastruktur i Mälardalen.”

Lennart Bondeson (KD)
Örebro kommun

Simon Alm (-)
Region Uppsala

Ewa Callhammar (L)
Region Sörmland

”Främst när det gäller infrastruktur  
att man tar gemensamt ”tag”.”

”Värdet av att vi blir mer tillsammans.”

Mats Gunnarsson (MP)
Region Örebro län

”Att vi kunde ses på riktigt igen, extra 
kul att det var i Eskilstuna. Vi behöver 
ses, vi behöver varandra och vi måste 

jobba tillsammans.”

Jimmy Jansson (S)
Eskilstuna kommun

”2021 har varit ett utmanande år på 
många plan. Jag hoppas att vi under 
2022 kan fortsätta vårt konstruktiva 

storregionala samarbete för att 
tillsammans nyttja den potential som 

finns i Mälardalsregionen, särskilt inom 
området infrastruktur.”

Aida Hadzialic (S)
Region Stockholm

”Vikten av gemensamt arbete över 
blockgränserna för regionens bästa.”

Elof Hansjons (S)
Södertälje kommun

Ulla Hamilton (M)
Stockholms stad

Nina Höijer (S)
Region Örebro län

”Att vi även kan arbeta tillsammans 
digitalt och att vi ska tänka på det inför 
2022. Att vi får bra medialt genomslag 

när vi samordnar oss. Att det nystartade 
godstransportrådet är ett mycket bra 
exempel på när samverkan med alla 

aktörer blir av stor vikt.”

”Vikten av att samverka över 
blockgränserna för att ta fram 

långsiktiga lösningar som stärker 
mälardalsregionens nationella och 
internationella attraktionskraft.”

Gabriel Kroon (SD)
Region Stockholm

”Äntligen kan vi träffas, bra med fortsatt 
möjlighet att delta digitalt och bra att 

godset lyfts i samarbetet.”

Kenneth Lantz (V)
Region Örebro län

Jenny Landernäs (M)
Region Västmanland

”Att vi trots pandemi lyckas med 
framdrift enligt plan. Att Godsrådet är 
verklighet och att arbetet går framåt 
med fokus på att göra skillnad och 

skapa tydlig verkstad. Fina dokument 
har vi gott om, verkstad är det viktiga. 

Godsfrågan är hyperaktuell och viktig.”

Parisa Liljestrand (M)
Vallentuna kommun

”Samarbetet med Trafikverket, akademi 
och näringsliv. Att politiker inom 
Mälardalen träffas och stöter och 

blöter frågor så att vi förstår varandras 
problembild. Viktigt att stödja det 

storregionala. Viktigt att tro att det 
politiska hantverket måste göras.”

Tommy Levinsson (S)
Region Västmanland

”Samarbetet inom Mälardalsrådet ger 
kraft och energi till arbetet med fram-

tidens infrastruktur. Våra gemensamma 
prioriteringar av vägar, spår och hamnar 
där människor bor är viktigt för landets 
framtid. Under 2021 har vi också satt 
fokus på kollektivtrafikens behov och 

utveckling under och efter pandemin.”

Emilie Orring (M)
Region Uppsala

”Samverkan är viktigare än någonsin 
och vi har ännu ett år visat att vi 

verkligen har förmåga att samverka i 
stort som i smått.”

Helena Proos (S)
Region Uppsala

”Att vi behöver bli bättre på att 
informera om värdet av det  

storregionala samarbetet för olika 
intressenter i Stockholm-Mälardalen.”

Johan Örjes (C)
Region Uppsala
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Styrgrupper

Kristoffer Tamsons (M)
Region Stockholm, ordförande

Styrgruppen 
En Bättre Sits 

(EBS Lilla 
Gruppen)

Tomas Eriksson (MP)
Region Stockholm

Monica Johansson (S)
Region Sörmland, vice ordförande

Daniel Portnoff (M)
Region Sörmland

Nina Höijer (S)
Region Örebro län

Johan Örjes (C)
Region Uppsala

Bengt-Olov Eriksson (S)
Region Uppsala

Tommy Levinsson (S)
Region Västmanland

Tomas Högström (M)
Region Västmanland

Eva Nypelius (C)
Region Östergötland

Meit Fohlin (S)
Region Gotland

Oskar Svärd (M)
Region Västmanland

Julie Tran (C)
Region Östergötland

Jan Owe-Larsson (M)
Region Östergötland

Styrgruppen 
En Bättre 

Matchning

Irén Lejegren (S)
Region Örebro län, ordförande

Fredrik Ahlstedt (M)
Mälardalsrådets styrelse,  

vice ordförande

Eva Andersson (S)
Region Östergötland

Björn-Owe Björk (KD)
Region Uppsala
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Birgitta Sacrédeus (KD)
Region Dalarna

Magnus Svensson (C)
Region Gävleborg

Stina Höök (M)
Region Värmland

Gustav Hemming (C)
Region Stockholm 

Denise Norström (S)
Region Västmanland

Mats Danielson
Stockholms universitet

Styrgruppen 
Greater

Stockholm
Network

Aida Hadzialic (S)
Region Stockholm, ordförande

Erik Langby (M)
Sigtuna kommun

Andreas Svahn (S)
Region Örebro län 

Helena Jerregård
Mälardalens högskola

Anders Bylund
Siemens

Mikael Östling
KTH

Alexandra Hagen
White Arkitekter

Linus Kjellberg
Atrium Ljungberg

Godstrans-
portrådet

Kristoffer Tamsons (M) 
Region Stockholm och  

Mälardalsrådet, ordförande

Helena Sundberg
Trafikverket Stockholm, 

vice ordförande

Einar Schuch
Trafikverket Öst,  
vice ordförande

STYRGRUPPER 

Monica Johansson (S)
Region Sörmland
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Catharina Fredriksson (S)
Region Sörmland

Eva Nypelius (C)
Region Gotland

Gustav Hemming (C) 
Region Stockholm

Johan Örjes (C)
Region Uppsala

Nina Höijer (S)
Region Örebro län

Tommy Levinsson (S)
Region Västmanland

Jim Andersson
ICA Stockholm

Karolina Boholm
Skogsindustrierna

Anders Boman
Maritimt Forum

Thomas Byström
Företagarna Stockholm- 

Mälardalen

Johan Dahlberg
SSAB

Henrik Gustafsson
Scania

Anders Josephsson
Transportföretagen

Karin Jonsson (C)
Region Östergötland

Ylva Arvidsson
Swedavia

Gustaf Engstrand
Tågföretagen

STYRGRUPPER

Förtroendevalda offentlig sektor 

Representanter för näringsliv och branscher

Representanter för akademi Adjungerade 

Maria Huge-Brodin
Linköpings universitet

Frans Prenkert
Örebro universitet

Jan Lahenkorva (S)
Region Gävleborg

Birgitta Sacrédeus (KD)
Region Dalarna
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Kansli och  
arbetsgrupper 

Mälardalsrådets 
kansli
Maria Nimvik Stern 
generalsekreterare 

Matilda Hjalte
processtöd

Johan Hjelm
processledare 

Andreas Pernblad 
processledare 

Joanna Szyfter,
koordinator/processtöd  
(tjänstledig)

Direktörsgrupp
En Bättre Sits 
Mats Ellman
Region Stockholm

Anton Västberg
Region Stockholm

Karin Svingby
Region Uppsala

Arne Andersson
Region Västmanland

Maria Linder
Region Västmanland

Petter Arneback
Region Örebro län

Johan Ljung
Region Örebro län

Kenneth Hagström
Region Sörmland

Richard Widén
Region Östergötland

Sofia Malander
Östgötatrafiken

Stefan Persson
Region Gotland

Katrien Vanhaverbeke
Region Gävleborg

Elsmari Juhlin
Region Dalarna

Eleonore Åkerlund
Region Värmland

Direktörsgrupp 
En Bättre Matchning 
Anton Västberg
Region Stockholm

Tobias Arvidsson
Region Uppsala

Maria Linder
Region Västmanland

Petter Arneback
Region Örebro län

Kenneth Hagström
Region Sörmland

Richard Widén
Region Östergötland

Katrien Vanhaverbeke
Region Gävleborg

Elsmari Julin
Region Dalarna

Eleonore Åkerlund
Region Värmland

Tjänstepersonsgrupp
En Bättre Sits
Vahid Fararos
Region Stockholm

Robert Nordevi
Region Stockholm 

Cecilia Carlqvist
Region Uppsala

Caj Rönnbäck
Region Uppsala

Oskar Jonsson
Region Västmanland

Siv Living
Region Västmanland

Karin Wallin
Region Örebro län

Simon Lillsunde
Region Örebro län

Fredrik Högberg
Region Sörmland

Mattias Pfeil
Region Sörmland

Linus Johnson
Region Östergötland

Jakob Klasander
Region Östergötland

Maja-Malin Eklöf
Region Gotland

Lena Johansson
Region Gotland

Göran Gullbrand
Mälardalstrafik

Tjänstepersonsgrupp
En Bättre Matchning 
Sebastian Glans
Region Stockholm 

Kim Scharafinski
Region Uppsala 

Anna Wahlgren
Region Västmanland 

Charlotta Laspers
Region Västmanland

Emanuel Raptis
Region Örebro län

Maria Svensson Hallberg
Region Örebro län

Charlotte Bergstedt
Region Sörmland

Styrbjörn Holmberg
Region Sörmland

Camilla Neudorfer
Region Sörmland

Catherine Szabo
Region Östergötland

Elin Mako
Region Östergötland

Thomas Lundberg
Region Gävleborg 

Hanna Nordlund
Region Gävleborg

Linnea Agné
Region Dalarna

Conny Danielsson
Region Dalarna

Peter Möller
Region Dalarna 

Jan-Erik Andrén
Region Värmland

Britta Zetterlund
Region Värmland

Beredningsgrupp
Godstransportrådet
Ludvig Elgström
Trafikverket Stockholm

Christian Mineur
Trafikverket Öst

Malin Westlund
Region Stockholm

Cecilia Carlqvist
Region Uppsala

Erik Johansson
Region Västmanland

Dino Keljalic
Region Örebro län

Claes Sörman
Eskilstuna Logistik

Maja-Malin Ekelöf
Region Gotland

Felix Ek
Biodriv Öst

Thor-Björn Käck
Handelskammaren Mälardalen

Ledningsgrupp
Stärkt lärar- 
försörjning
Maria Linder
Region Västmanland

Kenneth Hagström
Region Sörmland

Carmen Blom
Sigtuna kommun

Jonas Andrae Johansson
Knivsta kommun

Erik Johansson
Västerås stad

Therese Welén
Mälardalens universitet

Ulrika Göransson
Örebro universitet

Madeleine Michaelsson
Högskolan Dalarna

Ulla Ek Lundström
Stockholms universitet

Adjungerade 
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kompetensförsörjning, maritim samverkan samt internationella jämförelser. Vi samlar Stockholm-
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Du når oss på:

Centralplan 3  
111 20 Stockholm 
tel 08-401 459 10 
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§ 38/22 Aktivitetsplan 2023 inom Kulturplan 
Sörmland 2023-2026 

Diarienummer: KN-KUS22-0063 

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhets förslag till 
regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut 

Aktivitetsplan 2023 inom Kulturplan Sörmland 2023-2026 godkänns. 

Deltar ej i beslutet 

Mica Vemic (SD), deltar ej i beslutet. 

Proposition 

Ordföranden Åsa Kratz (S) ställer framskrivet förslag under proposition och finner 
att det bifalls. 

Ärendet 

Kulturplan Sörmland 2023-2026, beslutad i regionfullmäktige RF 70/22, baseras 
på lagen om kultursamverkansmodell, vilken riksdagen beslutade i december 
2010. En regional kulturplan ligger till grund för den statliga medfinansieringen 
till regional kulturverksamhet. En region som bedriver regional kulturverksamhet 
och önskar statlig medfinansiering ska upprätta en kulturplan som omfattar de i 
lagen och i Statens kulturråds föreskrifter angivna kulturområden och perspektiv. 

I maj 2022 behandlades kulturplanen i nämnd, regionstyrelse och beslutades i 
regionfullmäktige den nu gällande kulturplanen. Inom ramen för denna ska 
regionen årligen ta fram en aktivitetsplan som anger inriktningar och insatser för 
den regionala kulturverksamheten under det kommande året. Den planen jämte 
kulturplanen ligger till grund för Statens kulturråds bedömning av 
medfinansiering. 

Aktivitetsplan 2023 är framtagen i linje med den arbetsmodell som fastställts att 
gälla inom Samkultur Sörmland, det gemensamma samverkansorganet i länet för 
region och kommuner, och i samråd med kulturskapare och civilsamhälle, samt i 
den beslutade kulturplanen. Förslaget till aktivitetsplan har varit på remiss både 
lokalt, kommunalt, regionalt och nationellt. Aktivitetsplan 2023 ligger till grund 
för delar av de regionala kulturverksamheternas arbete inför 2022. 

Beslutsunderlag 

Aktivitetsplan 2023 inom Kulturplan Sörmland 2023-2026 
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Beslutet expedieras till 

Regionstyrelsen 
Samtliga kommuner i Sörmland 
Ledningen för Scenkonst Sörmland 
Ledningen för Sörmlands museum 
Verksamhetschef Biblioteksutveckling Sörmland 
Arkiv Sörmland 
Svenskt Barnbildarkiv, Eskilstuna kommun 
Akten 
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

Ks § 123 Dnr KS.2022.25

Mål och budget 2023-2025

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Mål och Budget 2023–2025 fastställs.

2. Skattesatsen för 2023 fastställs till 22,22 per skattekrona.

3. Borgensavgiften fastställs till 0,50 % av vidareförmedlade lån.

4. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under år 2023 rätt att nyupplåna, d.v.s att öka
kommunens skulder under 2023 med totalt 130 mkr. Av denna lånemassa är 70 mkr för
kommunens egna behov och 60 mkr avser de helägda bolagens behov.

5. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under 2023 rätt att omsätta lån, d.v.s att låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året.

6. Fastställa nivåerna på KF:s Barn- och elevpeng i de olika åldersintervallerna enligt tabell
på sidan 20 i mål- och budgetförslaget under rubriken Kommunfullmäktiges barn- och
elevpeng.

Sammanfattning

Mål- och budgetberedningen har under året arbetat fram ett mål- och budgetförslag. Under
processen har företrädare från verksamheterna deltagit.

Förslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) fastställs till 22,22 kronor för
2023.

Samma sex kommunmål som föregående år finns kvar med reviderade tillhörande
kommunfullmäktigemål.

I Mål och budget 2023–25 finns också en exploateringsbudget för samtliga tre år.

Under Mål och budget 2023–25 kommer koncernen att behöva utöka sitt låneutrymme hos
Kommuninvest på grund av de stora investeringar som kommer att ske under perioden.

Kommunen budgeterar ett resultatkrav på 0,0 % för 2023–25. För att uppnå ett 0-resultat år
2024 och 2025 används 15,1 mkr respektive 15,4 mkr av tidigare avsatta medel ur
resultatutjämningsreserven för att därmed uppfylla resultatmålet även 2024 och 2025.

Dessutom har några av nämnderna erhållit ett effektiviseringsbeting, via politiska
prioriteringar:
- Vård- och omsorgsnämnden effektiviseringsbeting på 3,2 mkr år 2023, vilket följer med
även 2024 och 2025.

- Kommunstyrelsens effektiviseringsbeting på 0,8 mkr år 2023, vilket följer med även 2024
och 2025.

- Utbildningsnämnden effektiviseringsbeting på 3,3 mkr år 2023, vilket följer med även 2024
och 2025.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

- Kultur- och Fritidsnämnden effektiviseringsbeting på 0,5 mkr har erlagts år 2023 vilket
följer med även 2024 och 2025.

Investeringsnivån för 2023 ligger på 187 mkr. För 2024 ligger nivån på 107 mkr och för 2025
på 50 mkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks – Mål och Budget 2023–2025
Bilaga – Mål och budget 2023–2025
Bilaga – Mål och budget 2023–2025 M,KD,L och SD

Dagens sammanträde

I antagen budgetbilaga har redaktionella ändringar gjorts på sidan 17 och 21, vilka
redovisas för kommunstyrelsen vid sittande bord.

Framskrivet förslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Mål och Budget 2023–2025 fastställs enligt bilaga.

2. Skattesatsen för 2023 fastställs till 22,22 per skattekrona.

3. Borgensavgiften fastställs till 0,50 % av vidareförmedlade lån.

4. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under år 2023 rätt att nyupplåna, d.v.s att öka
kommunens skulder under 2023 med totalt 130 mkr. Av denna lånemassa är 70 mkr för
kommunens egna behov och 60 mkr avser de helägda bolagens behov.

5. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under 2023 rätt att omsätta lån, d.v.s att låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året.

6. Fastställa nivåerna på KF:s Barn- och elevpeng i de olika åldersintervallerna enligt tabell
på sidan 20 i mål- och budgetförslaget under rubriken Kommunfullmäktiges barn- och
elevpeng.

Förslag

1. Dag Bergentoft (M) yrkar på att fastställa mål- och budget 2023-2025 enligt
budgetbilaga från M,KD,L och SD avseende beslutspunkt 1.

2. Patrik Renfors (V), Tommy Karlsson (S), Linus fogel (S), Catharina Fredriksson
(S), Britta Bergström (S) yrkar bifall till framskrivet förslag i beslutspunkt 1.

3. Patrik Renfors (V), Tommy Karlsson (S), Linus fogel (S), Catharina Fredriksson
(S), Britta Bergström (S) yrkar avslag på Dag Bergentofts (M) ändringsyrkande (1).
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

4. Dag Bergentoft (M), Katarina Berg (M), Jan-Eric Eriksson (SD) och Klas
Lundbergh (L) yrkar avslag till framskrivet förslag till beslut avseende beslutspunkt
1.

5. Katarina Berg (M), Jan-Eric Eriksson (SD) och Klas Lundbergh (L) yrkar bifall till
Dag Bergentofts (M) ändringsyrkande (1) avseende beslutspunkt 1.

Beslutsgång punkt 1

1. Ordförande ställer Dag Bergentofts (M) ändringsyrkande mot Patrik Renfors (V),
Tommy Karlssons (S), Linus Fogels (S), Catharina Fredrikssons (S), Britta
Bergströms (S) avslagsyrkande och finner att styrelsen avslår Dag Bergentofts (M)
ändringsyrkande.

2. Ordförande ställer framskrivet förslag till beslut mot Dag Bergentofts (M),
Katarina Bergs (M), Jan-Eric Erikssons (SD) och Klas Lundberghs (L)
avslagsyrkande och finner att styrelsen beslutar enligt framskrivet förslag till beslut.

Beslutsgång punkt 2-6

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och att styrelsen
beslutar i enlighet med det samma.

Reservation

Dag Bergentoft (M), Katarina Berg (M), Klas Lundbergh (L) och Jan-Eric Eriksson
(SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut avseende beslutspunkt 1.

______

Beslut till:
Controller (för åtgärd)
Kommunsekreterare (för åtgärd)
VD Kustbostäder i Oxelösund AB, Oxelö Energi (för kännedom)
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Datum Dnr

2022-10-17 KS.2022.25

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

Mål och budget 2023–2025

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

1. Mål och Budget 2023–2025 fastställs enligt bilaga.

2. Skattesatsen för 2023 fastställs till 22,22 per skattekrona.

3. Borgensavgiften fastställs till 0,50 % av vidareförmedlade lån.

4. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under år 2023 rätt att nyupplåna, d.v.s att öka
kommunens skulder under 2023 med totalt 130 mkr. Av denna lånemassa är 70 mkr för
kommunens egna behov och 60 mkr avser de helägda bolagens behov.

5. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under 2023 rätt att omsätta lån, d.v.s att låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året.

6. Fastställa nivåerna på KF:s Barn- och elevpeng i de olika åldersintervallerna enligt tabell
på sidan 20 i mål- och budgetförslaget under rubriken Kommunfullmäktiges barn- och
elevpeng.

2. Sammanfattning
Mål- och budgetberedningen har under året arbetat fram ett mål- och budgetförslag. Under
processen har företrädare från verksamheter deltagit.

Förslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) fastställs till 22,22 kronor för
2023.

Samma sex kommunmål som föregående år finns kvar med reviderade tillhörande
kommunfullmäktigemål.

I Mål och budget 2023–25 finns också en exploateringsbudget för samtliga tre år.

Under Mål och budget 2023–25 kommer koncernen att behöva utöka sitt låneutrymme hos
Kommuninvest på grund av de stora investeringar som kommer att ske under perioden.

Kommunen budgeterar ett resultatkrav på 0,0 % för 2023–25. För att uppnå ett 0-resultat år
2024 och 2025 används 15,1 mkr respektive 15,4 mkr av tidigare avsatta medel ur
resultatutjämningsreserven för att därmed uppfylla resultatmålet även 2024 och 2025.

Kommunstyrelseförvaltningen
Margrita Sjöqvist

Kommunstyrelsen
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Datum

2022-10-17 KS.2022.25

Dessutom har några av nämnderna erhållit ett effektiviseringsbeting, via politiska
prioriteringar:

 Vård- och omsorgsnämnden effektiviseringsbeting på 3,2 mkr år 2023, vilket följer
med även 2024 och 2025.

 Kommunstyrelsens effektiviseringsbeting på 0,8 mkr år 2023, vilket följer med även
2024 och 2025.

 Utbildningsnämnden effektiviseringsbeting på 3,3 mkr år 2023, vilket följer med
även 2024 och 2025.

 Kultur- och Fritidsnämnden effektiviseringsbeting på 0,5 mkr har erlagts år 2023
vilket följer med även 2024 och 2025.

Investeringsnivån för 2023 ligger på 187 mkr. För 2024 ligger nivån på 107 mkr och för
2025 på 50 mkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks – Mål och Budget 2023–2025
Bilaga – Mål och budget 2023–2025

Johan Persson Magnus Pettersson
Kommunchef Ekonomichef

Beslut till:
Controller (FÅ)
VD Kustbostäder i Oxelösund AB, Oxelö Energi (FK)
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Mål och budget i korthet

Med Mål och budget styr kommunfullmäktige
verksamheternas omfattning och kvalitet
genom vision, mål och angiven ekonomisk
ram.

Övergripande mål

Kommunfullmäktige har antagit sex
koncernmål med prioriteringar för
budgetperioden 2023 - 2025. Hela koncernen
bidrar till att uppnå målen som är:

 Mod och framtidstro
 Trygg och säker uppväxt
 God folkhälsa
 Trygg och värdig ålderdom
 Attraktiv bostadsort
 Hållbar utveckling

Utdebitering

Budgetförslaget baseras på att utdebiteringen
(kommunalskatten) förblir 22,22 kr.

Resultat

Kommunen budgeterar inget resultatkrav för
budgetperioden 2023–2025.

Nämndernas ramar

I kommunens budget för 2023 finns 831,1 mkr.
Fördelningen av anslagen redovisas i
nedanstående figur.

Investeringar

Den totala investeringsvolymen för 2023
uppgår till 186,7 mkr.

Några av investeringarna för 2023 är:

 Ombyggnation av äldreboende
 Ombyggnation av skolor
 Särskilt boende etapp 2
 Stallet Stjärnholm
 Gator och vägar

 Välfärdsteknik
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Inledning – Oxelösund har fantastiska möjligheter att fortsätta
utvecklas.

Många positiva saker sker just nu runt om i vår
kommun. Det byggs många nya bostäder, ett
helt nytt centralt handelshus är under
uppförande, en ny förskola byggs i Peterslund,
en ny aktivitetspark som bjuder in till rörelse
och rekreation är på gång.

För att Oxelösund även i fortsättningen ska
utvecklas i positiv riktning behöver vi
kraftsamla och prioritera. En av de saker som
är avgörande för vår utveckling är
kompetensförsörjningen. Inte minst den
demografiska utvecklingen med fler äldre
innebär att vi behöver förändra arbetssätt och
metoder för att möta framtiden. Ny teknik och
digitalisering är verktyg som vi behöver
använda mer av. Digitala hjälpmedel och teknik
kan aldrig ersätta personella resurser men
underlätta och komplettera arbetet som våra
medarbetare gör. I den budget vi presenterar
finns fortsatta satsningar på att investera i ny
teknik och fortsätta digitaliseringsresan.

Att Oxelösunds kommun är en attraktiv
arbetsgivare kommer att vara en nyckelfaktor
för vår utveckling. Att vi kan rekrytera och
behålla medarbetare i konkurrens med andra
arbetsgivare kommer att bli allt viktigare. Vårt
förslag till budget tummar inte på rätten till
heltid inom vård och omsorg och vi fortsätter
arbetet med hållbara scheman där minimering
av delade turer ingår. Vi fortsätter också den
satsning på arbetsskor för personal inom
brukarnära arbeten som vi påbörjade 2022.

Vår välfärd bygger på arbete, bra boende,
social service och möjligheter till ett rikt kultur -
och fritidsliv. Att arbeta ger människor en
ekonomisk frihet och möjlighet till personlig
utveckling och alla som kan arbeta ska bidra till
vår gemensamma välfärd. I samverkan med
andra aktörer vill vi fortsätta att arbeta för att
arbetslösheten ska minska.

En första kontakt med arbetslivet får de unga
ofta genom de kommunala feriearbetena. Vi
värnar att dom får finnas kvar och som en
extra satsning för våra unga har vi i budgeten
en satsning på sommarlovskort med
kollektivtrafiken. En ytterligare satsning inom
området kollektivtrafik finns med i budgeten.
Den riktar sig till invånare över 65 år som
erbjuds ett lågtrafikkort.

I den budget som vi presenterar fortsätter vi
att investera i samhällsfastigheter såsom
förskola, skola och särskilt boende. Att vi har
ändamålsenliga lokaler som är energieffektiva
är både en fråga om bra arbetsmiljö och en
fråga om att bidra till en bättre miljö och till
klimatomställningen.

Hela kommunsverige går mot tuffare tider och
så även Oxelösunds kommun. Kriget i Ukraina
har fått följdverkningar med stora ekonomiska
påverkningar. Prisutvecklingen har på kort tid
skjutit i höjden, räntorna stiger och
energikostnaderna ökar och därutöver ett nytt
pensionsavtal som ökar våra kostnader. En ny
regering tillträder och det är osäkert hur de
statsbidrag som vi tidigare har fått ta del av
kommer att påverkas. Allt detta sammantaget
ger avtryck i den budget som vi presenterar
inför den kommande perioden. Det betyder att
vi inte kommer att budgetera något
resultatkrav för kommande period.

Under många år har vi i Oxelösund haft goda
ekonomiska resultat och haft möjlighet att sätta
av pengar i en resultatutjämningsreserv som vi
nu använder oss av. Även om det ser ut att bli
lite tuffare tider under den kommande perioden
så har vi en stadig och stabil grund att stå på
och bra förutsättningar för en fortsatt god
utveckling.

Catharina Fredriksson (S)

Kommunstyrelsens ordförande
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Greppet om framtiden

Mod, stolthet och framtidstro –
samling för framtiden

Bakgrund

Greppet om framtiden är den gemensamma
kraftsamling som kommunen arbetar med
sedan 2013. Syftet är att uppnå en stabil
ekonomi med långsiktighet och framförhållning,
tydliga principer för fördelning av ekonomiska
ramar samt en god kvalitet i våra verksamheter
– att bygga mod och framtidstro.

Kommunens Vision 2025 ger en bild av hur
Oxelösunds kommun ska utvecklas i ett längre
perspektiv för att vara en bra kommun att bo
och verka i. Det krävs ett genomgripande
arbete för att få resultat. Det handlar om att
förstärka det som redan är bra, att utveckla
samverkan, göra strategiska satsningar, bryta
gamla mönster, förändra attityder, utveckla
omvärldsspaningen och jobba med
innovationer. Utmaningarna är att ha kontroll
över kostnader, nå goda resultat och skapa
förutsättningar för en positiv
befolkningsutveckling.

Under 2023 tar vi fram en ny vision som ska
gälla till 2040. I visionen beskrivs
framtidsbilden av Oxelösund och hur vi vill
utveckla vår stad de kommande årtiondena.

Därför inriktas arbetet främst mot följande.

 Förmedla och diskutera kommunens
utgångsläge inom organisationen och med
medborgare.

 Insatser för att bygga och öka förtroende
mellan olika delar i organisationen.

 Utveckla våra verksamheter och förfina
olika processer. Arbetet syftar till att det är
tydligt vilka förväntningar som finns på
medarbetaren och hur medarbetaren är en
del av helheten

 Utveckla förhållningssättet gentemot våra
kunder, brukare, företagare och
kommuninvånare.

 Arbeta med att skapa en stabil ekonomi.
Det ger förutsättningar för de prioriteringar
som krävs framöver.

God ekonomisk hushållning

För kommunens förvaltning gäller ett
lagstadgat krav på god ekonomisk hushållning.
God ekonomisk hushållning har två perspektiv.
Det finansiella perspektivet riktar in sig på
kommunens finansiella ställning och hur den
utvecklas i framtiden. Kommunens finansiella

mål är att ekonomin skall vara stabil. För att
tydliggöra vad detta innebär för Oxelösunds
kommun finns tre finansiella mål. Dessa finns
redovisade under kommunmålet hållbar
utveckling. På grund av kraftigt ökade
kostnader för bland annat pensioner kommer
2023 att budgeteras med ett nollresultat vilket
innebär ett resultatkrav på 0 %. I nästa
budgetprocess 2024–26 måste ett arbete
göras för att få en ekonomi som genererar ett
resultatöverskott/resultatkrav. Det behövs för
att behålla grepp om framtiden.

Verksamhetsperspektivet innebär att vi strävar
efter en hög grad av måluppfyllelse i hela
målkedjan från kommunmål till nämndmål.

I budgeten synliggörs att:

 Vi gör det som har planerats i form av mål
på olika nivåer (prestation, ex antal timmar,
måltider)

 Verksamheten genom aktiviteter
genomförs till planerad kvalitetsnivå (ex.
nöjdhet, betyg)

Finansiell analys

Under 2018 - 2019 har en ekonomisk
långtidsprognos, en finansiell analys, gjorts
som sträcker sig till och med år 2030.
Analysen innefattar demografi,
investeringsbehov, ekonomiskt resultat,
påverkan utifrån pensioner, avskrivningar,
finansiella kostnader, kassaflöde med mera.

Analysen visar att givet de antaganden som
gjorts har kommunen ett kostnadstryck på
13,7% fram till 2030, enbart från demografin.
Samtliga verksamheter väntas öka i volym
med den största ökningen inom
äldreomsorgen.

Analysen visar att Oxelösund, i likhet med
många andra kommuner, får ett gap mellan
intäkter och kostnader. Kostnadstrycket ökar
och den genomsnittliga ökningen av
kostnaderna är 5,2 % per år medan intäkterna
ökar med 3,5% per år.

Denna analys uppdateras under våren 2023.

Vi använder genomlysningar som ett verktyg
för att beskriva våra styrkor och svagheter.
Sedan 2021 har vi arbetat med aktiviteter med
anledning av den genomlysning som
genomfördes av Kommunstyrelsen under
hösten 2020. Under våren 2019 genomfördes
en genomlysning av Vård- och
omsorgsnämnden. Sedan dess har nämnden
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arbetat med resultatet av denna genomlysning.
Detta arbete fortsätter under 2023 med bland
annat ett bemanningsplaneringsprojekt som
syftar till aktiv schemaplanering och en effektiv
bemanningsplanering.

Det fortsatta arbetet

Utmaningen är att skapa ekonomisk balans
och tillväxt genom att förändra förhållningssätt
och inställning.

Mål för arbetet:

 Växa flexibelt
 Effektivisera och optimera organisationen
 Se över ambitionsnivåer
 Arbeta mer förebyggande

Arbetet ska så långt det är möjligt bedrivas i de
befintliga forum som finns. Arbetet hålls ihop
av mål- och budgetberedningen, kopplat till
ordinarie mål- och budgetprocess och beskrivs
i mål- och budgetdokumentet. Utifrån områden
och behov kan referensgrupper skapas och
medborgardialog användas.

Arbetet återspeglas på olika ställen i mål- och
budgetdokumentet i form av uppdrag och
prioriteringar.

 För att klara uppdraget framåt gäller
prioriteringar på alla nivåer och
nytänkande kring hur verksamheterna
bedrivs.

 Översyn av vilka satsningar som bör göras
för att minska framtida kostnader.

 Arbeta vidare med delar ur genomförd
finansiell analys samt genomlysa olika
verksamheter.

 Fokusera på ett fåtal strategiskt viktiga
områden åt gången.

 Genomföra effektiviseringar utifrån
målsättningar för respektive budgetperiod.

 Jobba med verksamhetsutveckling, såsom
innovation och nytänkande, som en
obligatorisk del i alla verksamheter.

 Benchmarking och omvärldsbevakning.
 Uppföljning med en ny finansiell analys

2022 - 2023
 Sedan 2021 har vi också arbetat med

förändringsbeskrivningar i MBB processen.
Syftet med dessa är att nämnderna skall
beskriva vilka förändringar de kan
genomföra under kommande budgetperiod
för att hålla sin budget.

Tillsammans tar vi viktiga steg framåt för en
fortsatt positiv utveckling och ett eget grepp
om framtiden.
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Vision och mål
Visionen beskriver den övergripande politiska
viljeinriktningen för hur kommunen ska
utvecklas i ett längre perspektiv.

Utöver visionen styr kommunfullmäktige
verksamheterna genom sex koncernmål med
tillhörande fullmäktigemål. Koncernmålen är
långsiktiga inriktningsmål.

Det som verksamheterna ska fokusera på är
de tillhörande fullmäktigemålen som anges
under respektive koncernmål.

Om tillhörande fullmäktigemål inte kan
uppfyllas/brytas ned inom nämndens
ansvarsområde har nämnden att sätta
kompletterande mål för koncernmålet då alla
nämnder ska bidra till koncernmålens
uppfyllnad.

Vision 2025

Oxelösund – här börjar världen

I Oxelösund har vi mod och framtidstro. Med stolthet över vår ort och med öppenhet för
omvärlden och nya idéer väljer vi vägar för positiv utveckling och tillväxt.
Livet i Oxelösund präglas av havet och skärgården med ett varierat, attraktivt boende. Vi mår
bra och upplever god livskvalitet med den lilla stadens fördelar och närhet till omvärldens rika
utbud.
Oxelösund ingår i ett regionalt näringsliv som är starkt, nyfiket och mångsidigt. Vi värnar om hög
kompetens, öppet företagsklimat och god service.

Mod, stolthet och öppenhet

I Oxelösund är vi stolta över vår ort och över
vår industriella och kulturella bakgrund. Det ger
stabilitet, förutsättningar och mod att välja
vägar som stimulerar utveckling och tillväxt på
alla plan.

Vi står för öppenhet mellan kommuninvånare,
organisationer och offentlig verksamhet. Vi
välkomnar nya invånare, idéer och företag. Vi
utvecklas tillsammans med vår region och
omvärld.

Hav, skärgård och närhet

I Oxelösund har vi nära till havet och
skärgården, en närhet som ger unika
möjligheter till naturupplevelser och ett rikt
fritidsliv för invånare och besökare. Här finns
attraktiva boendemiljöer med kvalitativa och
varierade bostäder.

Stadens storlek möjliggör närhet till varandra,
till god service och till ett aktivt kultur- och
idrottsliv. Genom vårt strategiska läge och
goda kommunikationer är vi också del av
omvärldens utbud av service, tjänster och
upplevelser.

Omvärld, tillväxt och utveckling

I Oxelösund har vi ett starkt näringsliv som
består av flera olika näringsgrenar och som har
en given plats i regionen. Företagsklimatet är
öppet, vi uppmuntrar nya idéer och tror på
varandra. Servicen, privat och offentlig, är
tillgänglig och av god kvalitet.

Tillsammans med andra bygger vi goda
utbildningsvägar för att främja lärande,
kompetens och möjlighet till utveckling för
både invånare och samhället som helhet. I
Oxelösund kan alla växa.
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Kommunmålen

Mod och framtidstro

Framtidstro för alla

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

Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet.

Kommunfullmäktiges mål

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

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

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

Trygga tillsammans

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

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

Kommunfullmäktiges mål

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

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

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

Hälsosamt och stärkande bad

Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt.

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

Kommunfullmäktiges mål

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

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

utveckling jämfört med föregående år.
(D/B)

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

Självvald väg

Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund.

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

Kommunfullmäktiges mål

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

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

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

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

Med spadtag för framtiden

Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå.

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

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

Kommunfullmäktiges mål

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

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

 Kommuninvånares upplevelse av gott
bemötande och enkelhet att komma i
kontakt med kommunens verksamheter
ökar jämfört med föregående år. (B)
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Hållbar utveckling

Minskar CO2-utsläppen med 90%

Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för
kommande generationer.

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

Kommunfullmäktiges mål

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

 Nettokostnadsandelen skall 2023 vara
max 99%, 2024 100 % och 2025 100 %.
(D/B)

 Kommunkoncernens soliditet ska vara
minst 30% (KS). (B)

 Kommunens värde för hållbart
medarbetarengagemang bland
kommunens anställda ökar jämfört med
föregående år. (B)

 Sjukfrånvaron hos kommunanställda
minskar jämfört med föregående år.
(D/B)

 Balansen mellan kvinnor och män i
kommunens största yrkesgrupper
utvecklas mot en jämnare fördelning
jämfört med föregående år. (D/B)

 För minskad negativ miljö- och
klimatpåverkan ska mängden
uppkommet avfall reduceras och
återvinning öka jämfört med föregående
år (D/B)

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

Kommunstyrelsen

Verksamhetsområde

Kommunstyrelsen har det övergripande
ansvaret för att leda och samordna
kommunens olika verksamheter utifrån de
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har
angivit. Kommunstyrelsen säkerställer genom
sin uppsiktsplikt gentemot övriga nämnder
och bolag att beslutade styrprinciper, lagar
och författningar följs samt att den
ekonomiska förvaltningen är effektiv och
säker.

Kommunstyrelsen bedriver verksamhet bland
annat inom områdena ekonomi, personal,
kommunikation, ärendehantering, inköp,
säkerhetsfrågor, räddningstjänst,
näringslivsfrågor, översiktlig planering, mark-
och exploatering, näringsliv, IT,
fastighetsägaransvar för verksamhetslokaler
samt måltidsverksamhet. Flera av
verksamheterna drivs i samverkan med
andra aktörer.

Ekonomi

  Bokslut
Mål &
budget

Prognos
per april

Mål &
budget

Mål &
budget

Mål &
budget

  2021 2022 2022 2023 2024 2025

Kommunstyrelsen 78 191 74 611 76 302 81 127 83 397 85 352

Kommunstyrelsen är huvudansvarig nämnd
för arbetet med budget och greppet om
framtiden och ska tillsammans med berörda
parter säkerställa att arbetet fortskrider. Vid
behov ger kommunstyrelsen de uppdrag som
behövs för att fortsätta och utveckla arbetet.

I ramen ligger medel för ökade kostnader för
fastighetsverksamheten med årliga 1,2 mkr
och för räddningstjänsten med årliga 0,2 mkr.

Medel för löneökningar har lagts till med
0,8 mkr 2023, och ytterligare 0,9 mkr 2024
och 2025 (2,2%).

I ramen ligger medel för ett förväntat höjt
personalomkostnadspålägg från 39,25% till
42,75% med 0,8 mkr.

Medel för höjda kostnader för IT-service har
lagts till med 1,1 mkr 2023, och ytterligare
0,7 mkr 2024 och 2025.

I ramen ligger medel för ökade kostnader för
partistöd med 0,2 mkr.

Ett effektiviseringsbeting på 1% har erlagts år

2023 vilket följer med även 2024 och 2025

(0,8 mkr).
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Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsområde

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för
verksamheterna kultur, fritid och turism. Det
omfattar bibliotek, kultur, evenemang, konst,
fritidsverksamhet med fritidsanläggningar,
ungdomsverksamhet, fritidsgård,
turistverksamhet med turistbyrå,
konsumentinformation, kulturarvsfrågor och
Oxelösundsarkivet.

Koordinaten utgör ett informationscentrum
och en mötesplats för alla åldrar.
Biblioteksverksamheten följer bibliotekslagen
och har ett omfattande samarbete med
skolor, äldreomsorg och andra kommunala
verksamheter. I Koordinatens uppdrag för
kultur, fritid och turism ingår samverkan med
föreningar, studieförbund, företag och
intressegrupper samt lotteritillstånd.

Ekonomi

  Bokslut
Mål &
budget

Prognos
per april

Mål &
budget

Mål &
budget

Mål &
budget

  2021 2022 2022 2023 2024 2025

Kultur- o fritidsnämnden 29 566 30 777 30 347 30 509 30 690 30 910

Nämnden erhåller ett utökat anslag årligen
för löneökningar under perioden på 0,2 mkr
(2,2%).

I ramen ligger medel för ett förväntat höjt
personalomkostnadspålägg från 39,25% till
42,75% med 0,2 mkr.

Ett effektiviseringsbeting på 1,5 % har erlagts

år 2023 vilket följer med även 2024 och 2025

(0,5 mkr).
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhetsområde

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

Detaljplanering och uppgifter enligt plan- och
bygglagen avseende bygg-, mark- och
rivningslov.

Lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt
miljö- och livsmedelslagstiftning. Nämnden
ansvarar för tillsyn av hantering av tobak,
folköl och receptfria läkemedel samt
tobaksfria nikotinprodukter.

Nämnden arbetar också med naturvård och
det lokala trafiksäkerhetsarbetet i egenskap
av trafiknämnd.

Nämnden hanterar kommunens GIS-, mät-
och kart verksamhet, vilket innebär att
ansvara för stomnät i plan och höjd liksom att
tillhandahålla geografisk information till
allmän och intern verksamhet.

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden
ansvarar även för förvaltning och drift av
gator, gång- och cykelvägar, parker och
andra offentliga platser.

Ekonomi

  Bokslut
Mål &
budget

Prognos
per april

Mål &
budget

Mål &
budget

Mål &
budget

  2021 2022 2022 2023 2024 2025

Miljö- o samhällsbyggnadsnämnden 28 729 28 294 32 156 33 041 33 508 33 847

Nämnden erhåller ett utökat anslag årligen
för löneökningar under perioden på 0,2 mkr
(2,2%).

I ramen ligger medel för ett förväntat höjt
personalomkostnadspålägg från 39,25% till
42,75% med 0,2 mkr.

I ramen ligger medel för ökade kostnader hos
Kustbostäder för gata o parkförvaltning med
årliga 0,3 mkr.
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Utbildningsnämnden

Verksamhetsområde

Utbildningsnämnden ansvarar för utbildning
för barn, unga och vuxna.

Nämnden bedriver förskola, öppen förskola,
omsorg i form av helg och nattomsorg,
förskoleklass, fritidshem, grundskola,

särskola, komvux, svenska för invandrare,
yrkesutbildning och kulturskola. Gymnasium
erbjuds i samverkan med närliggande
kommuner enligt avtal.

Ekonomi

  Bokslut
Mål &
budget

Prognos
per april

Mål &
budget

Mål &
budget

Mål &
budget

  2021 2022 2022 2023 2024 2025

Utbildningsnämnden 309 345 307 960 336 201 340 243 350 235 359 614

Under 2022 har det skett en utredning kring
vuxenutbildnings verksamhet. Arbetet att
utveckla vuxenutbildning på rätt nivå och
med rätt förutsättningar fortsätter under 2023.

Huvudmannen tar ansvar för att
verksamheten får de resurser som behövs
och följer upp och utvecklar verksamheten
med Lärande i Fokus. Det är rektorn som
leder och samordnar det pedagogiska arbetet
på förskolan eller skolan. Rektor organiserar
hur skolan ska utvecklas för barn och elever
samt skapar de bästa förutsättningarna för
deras framtid.

Vi utgår i budgeten från att 90% av antalet
barn i de yngsta åldrarna går i förskolan.
Övriga åldersgrupper är justerade enligt
befolkningsprognos 2023 – 2025 i denna
budget.

Lönerna är också justerade med en
uppräkning på 2,2% för varje år under
perioden. I ramen ligger också medel för ett
förväntat höjt personalomkostnadspålägg
från 39,25% till 42,75%

Ett effektiviseringsbeting på 1% har erlagts år

2023 vilket följer med även 2024 och 2025

(3,3 mkr).
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Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsområde

Vård- och omsorgsnämnden bedriver en bred
verksamhet för de kommuninvånare som är i
behov av vård och omsorg samt stöd och
rådgivning. Verksamheten är fördelad på
följande verksamhetsområden.

Social- och omsorgsförvaltningen –
biståndsbedömning (barn och ungdom,
vuxna), färdtjänst och riksfärdtjänst, budget
och skuldrådgivning,
arbetsmarknadsinsatser, familjerätt,
familjecentral, vård och behandling barn,
alkoholtillstånd, behandlingscentrum med

rådgivningsbyrå, personlig assistans,
socialpsykiatri, daglig verksamhet, bostad
med särskild service, korttidsvistelse och
familjehem med mera.

Äldreomsorgsförvaltningen –
biståndsbedömning äldre, hemtjänst, särskilt
boende samt demensboende för äldre,
dagverksamhet, korttidsboende/växelvård,
Öppen Träffpunkt för personer över 65 år
samt hälso- och sjukvårdsorganisation
inklusive rehabilitering och hjälpmedel.

Ekonomi

  Bokslut
Mål &
budget

Prognos
per april

Mål &
budget

Mål &
budget

Mål &
budget

  2021 2022 2022 2023 2024 2025

Vård- o omsorgsnämnden 298 632 304 151 322 739 332 988 345 323 359 791

Nämnden har erhållit ett demografiskt tillskott
på 8,4 mkr 2023, 7,3 mkr 2024 respektive
9,2 mkr för 2025.

För löneökningar erhåller nämnden ett utökat
anslag på 2,2% årligen vilket ger ett tillskott
på 5,2 mkr för 2023,5,3 mkr för 2024 och
5,4 mkr för 2025.

I ramen ligger medel för ett förväntat höjt
personalomkostnadspålägg från 39,25% till
42,75% med 5,2 mkr.

Ett effektiviseringsbeting på 1% har erlagts år
2023 vilket följer med även 2024 och 2025
(3,2 mkr).
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Kommunfullmäktige och övriga nämnder

Verksamhetsområde

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta
beslutande organ.

Valnämnden

Nämnden ansvarar för genomförande av
allmänna val till riksdagen, landstings- och
kommunfullmäktige, val till
Europaparlamentet samt kommunala
folkomröstningar.

Revisionen

Den kommunala revisionen är oberoende
och granskar på kommunfullmäktiges
uppdrag den verksamhet som bedrivs i
nämnderna.

Nyköping/Oxelösunds
Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden utser gode män,
förvaltare och förmyndare och kontrollerar
också deras arbete.

Ekonomi

  Bokslut
Mål &
budget

Prognos
per april

Mål &
budget

Mål &
budget

Mål &
budget

  2021 2021 2022 2023 2024 2025

Kommunfullmäktige 1 009 1 416 1 181 1 546 1 611 1 676

Överförmyndare 1 298 1 648 1 935 2 112 2 135 2 158

Valnämnd 28 32 232 34 135 36

Revision 1 078 948 969 991 1 013 1 036

Summa övriga nämnder 3 413 4 044 4 317 4 683 4 894 4 906

Alla de övriga nämnderna har kompenserats
för arvodeshöjningar, totalt 0,1 mkr.

Överförmyndarnämnden har fått ett ökat
anslag på 0,4 mkr för 2023 vilket följer med
även 2024 och 2025.

Revisionen har fått ett ökat anslag för en
indexuppräkning på 2,5 % på
revisionskostnader.
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Budgetförutsättningar

Mål och budget 2023 - 2025

Utöver befolkningsprognos och ekonomiska
förutsättningar ligger bland annat följande till
grund för framarbetad Mål och budget.

 Koncerngemensam omvärldsanalys
 Genomlysning av kommunens

verksamheter
 Nämndernas förändringsbeskrivning för

att uppfylla preliminära ekonomiska
ramar och mål

 Investeringssatsningar, till exempel ny
förskola

Befolkning – demografi

Befolkningsutvecklingen är viktig för
kommunen eftersom skatteintäkter,
statsbidrag och kostnader grundas på detta.

Folkmängden har utvecklats positivt tidigare
vilket har skapat underlag för att planera och
genomföra investeringar i den samhälleliga
infrastrukturen som förskolor, skolor,
särskilda boenden mm.

Befolkningsprognosen för 2023–2025 är
något mer svårtolkad. Budgeten är beräknad
utifrån:

2023 + 90 invånare

2024 + 90 invånare

2025 + 90 invånare

När budgeten beslutas (november 2022) är
det oklart hur många invånare kommunen
kommer att ha vid årets slut. Målet om
tillväxt, uttryckt som ökat antal invånare
2022, är satt till minst 90 personer. Vid
delåret konstateras att delårsmålet inte är
uppfyllt. Uppföljning efter delårsrapportering
pekar på att vi inte kommer att uppfylla
tillväxtmålet i slutet av året då invånarantalet
bedöms vara oförändrat jämfört med 2021,
det vill säga 12 132 personer.

Framtagen befolkningsprognos ligger till
grund för kommunens resursfördelning till
Utbildningsnämnden samt Vård- och
omsorgsnämnden.

Kommunfullmäktiges barn-
och elevpeng

Utbildningsnämnden tilldelas ett årligt anslag
som är fördelad i två delar, en del som är
baserad på antalet barn/elever

(volymbaserad) och en del som är fast
(anslagsfinansierad). Anslaget finansierar
kommunala och fristående verksamheter. Det
socioekonomiska bidraget är ett fast belopp
som utdelas baserat på statistik från SCB.
Parametrar som valts ut för Oxelösunds
kommun är; andelen nyanlända och
föräldrarnas utbildningsbakgrund.

Den volymbaserade delen består av
framtagen barn- och elevpeng och tilldelas
utifrån antalet barn/elever enligt framtagen
befolkningsprognos för verksamheterna
förskola, grundskola, fritidshem och
gymnasium. Kommunfullmäktiges barn- och
elevpeng innehåller samtliga kostnader
förutom hyra och städ (som
anslagsfinansieras).

Beloppen för kommunfullmäktiges barn- och
elevpeng skapar förutsättningar för
verksamheter enligt följande:

Kf barn- och elevpeng

Beloppen för kommunfullmäktiges barn- och
elevpeng skapar förutsättningar för
verksamheter enligt följande:

Förskola

Bemanning med två förskollärare och en
barnskötare per barngrupp med i snitt 18
barn, är planeringsförutsättningen. Övrig
personal såsom rektor, specialpedagog,
vaktmästare samt övrig personal som har
direkt koppling till förskolan är även
medräknad i beloppet. Ersättning för kost,
läromedel och digitala verktyg ingår.

Grundskola

Kommunfullmäktiges barn- och elevpeng för
de olika årskurserna är en teoretisk
beräkning som styrs av Skolverkets timplan,

  Ålder Kr/ år Kr/ månad

Förskola 1–3 år 140 031 11 669

Förskola 4–5 år 96 946 8 079

Förskoleklass 6 år 53 240 4 437

Åk 1–3 7–9 år 72 500 6 042

Åk 4–6 10–12 år 77 566 6 464

Åk 7–9 13–15 år 79 245 6 604

Särskola F–6 6–12 år 333 353 27 779

Särskola 7–9 13–15 år 382 150 31 846

Fritidshem 6–12 år 33 611 2 801

Gymnasieskola 16–18 år 133 928 11 161
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klasstorlek och elevhälsa och är en
planeringsförutsättning för
Utbildningsnämndens verksamhet. Här ingår
också alla andra professioner som har direkt
koppling till grundskolan. Ersättning för kost,
läromedel och en Chromebook per elev är
medräknat i beloppet.

Klasstorlek i genomsnitt

Förskoleklass 15 elever

Åk 1-3 18 elever

Åk 4-6 20 elever

Åk 7-9 22 elever

Fritidshem

Bemanning med 0,75 % fritidspedagog och
0,25 % barnskötare per barngrupp, är en
planeringsförutsättning för
Utbildningsnämndens verksamhet. Ersättning
för kost, pedagogiskt material och en dator
per avdelning finns medräknat i beloppet.

Gymnasium

Kommunfullmäktiges barn- och elevpeng är
beräknad som en snittkostnad utifrån de
verkliga kostnaderna per elev. I kostnaden
ryms antagningskansli, elevresor och
inackorderingsbidrag.

Allmänt om barn- och elevpeng

Avräkning av antalet barn/elever och
justering av tilldelning enligt
Kommunfullmäktiges barn- och elevpeng
görs minst tre gånger under innevarande år, i
februari, september och i december.

När utbildningsnämnden i sin tur fördelar den
ekonomiska ramen till rektorer för förskola,
grundskola och fritidshem, är
budgettilldelningen både volym och
anslagsfinansierad. Den volymbaserade
delen baseras på respektives enhets
barn/elevantal (prognostiserad på årsbasis)
och utifrån en framräknad barn- och
elevpeng.

Den anslagsfinansierade delen avser budget
för kostnader för bland annat hyra, städ och
tilläggsbelopp (utifrån ansökan) för
barn/elever med extraordinära behov av
särskilt stöd.

Rektorer ges på detta sätt ekonomiska
förutsättningar för uppdraget för respektive
enhet. Hur resurserna fördelas inom
respektive enhet är rektors ansvar och
fördelningen varierar utifrån lokala behov och
förutsättningar.

Fortsatt utveckling av KF:s barn och
elevpeng

I utvecklingsarbetet ingår också att besluta
vilka resurser som delas ut till enheterna och
vilka som skall finnas centralt.

Resursfördelningen ska tas fram utifrån antal
barn/elever per enhet därefter beslutar rektor
om hur förskolan eller skolan ska organiseras
och fördelar resurser efter barnens eller
elevernas olika förutsättningar och behov.

Skatter och statsbidrag

Vår kommunala utdebitering är för 2022
22,22.

Kommunens intäkter från skatter och
statsbidrag är beroende av hur befolkningen
ser ut (antal och sammansättning).
Befolkningsantalet läses av 1 november och
intäkterna beräknas på detta antal för året
innan budgetåret. 1 november 2021 hade
Oxelösund 12 097 invånare vilket är
utgångspunkt för intäkterna 2022.

Avläsningsdatum Invånarantal
Inkomstår

kommunen

1 nov 2021 12 097 2022

1 nov 2022 12 187 (prognos) 2023

1 nov 2023 12 277 (prognos) 2024

1 nov 2024 12 367 (prognos) 2025

Intäktsprognosen i budgeten bygger på
underlag från Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) från augusti månad (cirkulär
22:28).

Kommunen har dock antagit en egen
prognos för ökning av befolkningsantal.
Ökningstakten förväntas bli högre än
riksprognosen. Detta medför högre intäkter
jämfört med riksprognosen. I budgeten ligger
en ökning på 46,1 mkr (5,6%) för 2023,
36,6 mkr (4,2%) för 2024 och 37,1 mkr
(4,1%) för 2025.

Intäkterna kommer från kommunalskatt och
från olika utjämningssystem, fastighetsavgift
samt extra statsbidrag. Oxelösund får totalt
684,3 mkr från utjämningssystemen samt
89,8 mkr från fastighetsavgifterna för
perioden 2023 - 2025.

Inkomstutjämning

Systemet med inkomstutjämning mellan
kommunerna är till för att säkerställa att alla
kommuner får samma garanterade intäkt
som är lika för hela landet, oavsett vad de
egna invånarna egentligen tjänar.
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Staten garanterar att kommunerna får 115%
av Rikets medelskattekraft, genom att skjuta
till medel utöver kommunalskatten.
Oxelösund får totalt 564,8 mkr i
inkomstutjämningsbidrag 2023–2025.

Kostnadsutjämning

Systemet med kostnadsutjämning mellan
kommunerna är till för att säkerställa att alla
kommuner har samma ekonomiska
förutsättningar för att tillhandahålla
kommunal service till sina invånare.

I utjämningssystemet räknar Statistiska
centralbyrån (SCB) fram standardkostnader
för olika verksamheter, en form av
genomsnittskostnad för riket. Oxelösund får
bidrag till äldreomsorg och gymnasieskola
men betalar för övriga delar där våra
förhållanden är ”bättre” än Riket.

Oxelösund får totalt 102,4 mkr i
kostnadsutjämningsbidrag 2023–2025.

LSS-utjämning

Systemet för utjämning av LSS-kostnader
(Lagen om stöd och service) fungerar på
samma sätt som kostnadsutjämningen.

Eftersom Oxelösund har förhållandevis få
brukare med LSS-behov får kommunen
betala till systemet. För perioden 2023 - 2025
beräknar Oxelösund att få betala 33,2 mkr.

Regleringsbidrag

Regleringsposten utgörs av skillnaden mellan
det aktuella anslaget för
kommunalekonomisk utjämning och summan
av kostnaden för att upprätthålla den
garanterade nivån i inkomstutjämningen,
kostnaden för struktur- och
införandebidragen och nettokostnaden för
kostnadsutjämningssystemet.

Regeringen har beslutat om ökning av det
generella statsbidraget för perioden 2023–
2025. Oxelösund får totalt 50,3 mkr i
regleringsbidrag.

Riktade statsbidrag

Det råder osäkerhet kring vilka riktade
statsbidrag som kommunen kan få under
kommande budgetperiod och vilka villkor
som de olika statsbidragen är förenade med.
Det innebär att det läggs ett stort ansvar på
nämnderna att aktivt söka de medel som
riktas till respektive verksamhet. Det ska
också följas upp när verksamhetsplanen
återrapporteras till kommunstyrelsen på

kommunstyrelsens första sammanträde
budgetåret.

Taxor och avgifter

Att ta ut taxor och avgifter är ett sätt för
kommunen att finansiera sin verksamhet.

Kommunallagen ger kommunen rätt att ta ut
avgifter för tjänster och nyttigheter som
tillhandahålls. Undantag gäller dock de
tjänster som kommunen är skyldig att
tillhandahålla. I dessa fall får avgifter tas ut
endast om lagen tillåter det.

För övriga tjänster och nyttigheter får
kommunen endast ta ut avgifter som
motsvarar de kostnader som kommunen har
för att tillhandahålla tjänsterna.

I Oxelösund har våra bolag ansvar för VA-
och renhållningsverksamheten och
kommunens intäkter från taxor och avgifter är
jämförelsevis låga.

Pris- och löneökningar

Nämnderna har kompenserats för
arvodeshöjningar och lönekostnadsökningar
samt ökade städkostnader.
Utbildningsnämnden och Vård- och
omsorgsnämnden har kompenserats för
ökande befolkning i respektive nämnds
demografiuppräkning.

SKR bedömer den allmänna inflationen
(Ekonomi Nytt augusti 2022) till 6,6% under
2023, 2,6% under 2024 och 2,0% under
2025. Kommunen har räknat upp anslagen
med ökade kostnader för inflation i vissa fall
med ca 3%.

Timlönerna bedöms av SKR (cirkulär från
september 2022) öka med 2,5% 2023, 2,6%
2024, respektive 3,0% 2025. Kommunens
lokala antagande skiljer sig något från SKR.
Alla lönemedel (2,2%) förutom den centrala
potten (0,3%) är utlagda i ramarna.

I den centrala lönepotten som
kommunstyrelsen disponerar för prioriterade
grupper och löneglidning finns 0,3 % per år.
Det motsvarar en årlig ökning med ca
1,5 mkr.

Kostnadsutveckling

För 2023 ökar nämndernas resurser (anslag)
med 28,9 mkr jämfört med prognosen för
2022. För 2024 ökar de med 46,3 mkr och
2025 med 43,8 mkr.
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Utvecklingen av olika kostnadsslag för det
nya året kan inte bedömas innan nämnderna
har arbetat fram sina detaljbudgetar.

Personalkostnadernas utveckling beror bland
annat på om antalet årsarbetare förändras,
men i mål och budget 2023 – 2025 redovisas
den antagna lönekostnadsutvecklingen som
2,2% per år. Dessutom finns en avsättning på
0,3% för prioriterade grupper och
löneglidning.

Förändringen av anslagen innehåller
löneökningar om 11,1 mkr 2023, 11,4 mkr
2024 respektive 11,6 mkr 2025. Dessutom
ingår kostnadsuppräkningar för bland annat
drift av fastigheter, förstärkning av barn- och
elevpengen och ett demografiskt tillskott.

Nya kapitalkostnader budgeteras centralt.
Dessa kostnader beräknas till 8,5 mkr år
2023, 29,3 mkr 2024 respektive 46,7 mkr
2025. Fördelning kommer att ske till
nämnderna mot bakgrund av den verkliga
kostnadsutvecklingen och investeringstakten
genom tilläggsanslag i början av varje
budgetår.

Utvecklingen av avskrivningar och finansiella
kostnader drivs av planerade och
genomförda investeringar. Den ambitiösa
investeringsplanen innebär att
avskrivningarna kan komma att öka från
39,4 mkr år 2022 till 74,7 mkr år 2025. En
förändring av nyttjandeperioden för sporthall
och simhall har medfört högre
avskrivningskostnader med årliga 6,0 mkr.

Under kostnader för finansförvaltningens
verksamhet finns förutom de årliga
upplösning av Citybanan och en budget för
övergripande konsultkostnader också en
budget för avrop för kostnader för ett LSS
boende. Under bokslut 2021 har tagits ett
beslut om bokslutsdispositioner som har
verkställt under 2022. En fortsättning av
satsningen för finansiering av arbetsskor till
medarbetare som arbetar med förskole- och
fritidsbarn, äldre och funktionshindrade enligt
prioritering av nämnd, sommarlovsbusskort
för unga 10–19 år under sommarlovet (juni till
aug) och avgiftsfritt årskort för kollektivtrafik
(lågpriskort) för äldre (65+) finns även
budgeterat här. Samtliga kostnader beräknas
till 7,7 mkr år 2023, 9,2 mkr år 2024 och
9,0 mkr år 2025.

Kostnaden för pensioner förväntas öka från
49,5 mkr bokslut 2021 till 53,8 mkr 2025. Ett
nytt pensionsavtal träder i kraft 1 januari
2023. Kommuner och regioner får då ett
avgiftsbestämt istället för förmånsbestämt

pensionssystem. Avsättningen höjs och i det
nya avtalet ingår också en
inflationskompensation. Det nya avtalet
innebär en rejäl ökning på pensions-
kostnader.

För oförutsedda utgifter finns 4,3 mkr 2023
4,5 mkr för 2024 och 4,7 mkr för 2025 (0,5%
av skatter och statsbidrag).

Finansiella intäkter och
kostnader

Kommunens finansiella intäkter är
huvudsakligen räntor på de lån som lånas ut
till våra bolag genom koncernbanken. Under
perioden 2023 – 2025 antas bolagens
låneskuld öka och då ökar också
ränteintäkterna.

Övriga intäkter är mestadels aktieutdelningar
från bland annat Oxelösunds Kommuns
Förvaltnings AB (Förab), Oxelösunds hamn
och överskottsmedel från Kommuninvest.

De finansiella kostnaderna består av räntor
på kommunens och bolagens lån genom
koncernbanken. Med stigande
upplåningsvolymer kommer räntor och andra
finansiella kostnader att öka från 18,6 mkr
2022 till 36,2 mkr 2025. Av denna ökning
finansierar de kommunala bolagen ca 10–15
mkr via koncernbanken. De finansiella
kostnaderna ökar snabbare än de finansiella
intäkterna. Från och med år 2023 kommer
finansnettot att vara negativt. Övriga
finansiella kostnader är bland annat
räntekostnaden på pensionsskulden och
bankavgifter.

Försäljningar och
exploateringsområden

Kommunen har upprättat en budget över den
förväntade exploateringsverksamheten under
kommande år. Den är beskriven och
uppdelad under egen rubrik i dokumentet
vilken finansieras med driftbudgeten om
1,9 mkr 2023. För närvarande budgeteras
0 kr för 2024–2025 på grund av stor
osäkerhet.

Investeringar

Oxelösund är fortsatt i en intensiv
investeringsperiod.
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I mål och budget 2023 finns 186,7 mkr
avsatta till bland annat en ny förskola,
ombyggnation av skolor, renovering av stallet
i Stjärnholm, gator och vägar och
välfärdsteknik. Dessutom kan antas att
huvuddelen av investeringsmedel som inte
förbrukas 2022 kommer att föras över till
2023. Investeringsvolymen 2023 kan därmed
komma att ökas med omkring 100 mkr.

Investeringsplanen överstiger det långsiktiga
investeringsutrymmet som kommunen skapar
genom resultat, avskrivningar och försäljning
av anläggningstillgångar. Därav kommer
kommunen vara tvungen att öka sin
upplåning.

Även de kommunala bolagen Oxelö Energi
AB (OEAB) och Kustbostäder i Oxelösund
AB (Kustbostäder) kommer att öka sin
upplåning under planperioden. Detta
beroende på att Kustbostäder kommer att
genomföra en stor nybyggnation i
Oxelösunds centrum och OEAB kommer att
investera i en ny fjärrvärmeledning till
Nyköping.

Upplåning

Koncernbanken sköter upplåningen för hela
kommunkoncernen.

Behovet för kommande år är svårt att
bedöma, eftersom det både beror på
kommande politiska beslut i koncernens
budgetprocess, följsamheten i verksamheten
mot tilldelade medel, investeringsutgifter,
tilläggsbudgeteringar och inkomster från
försäljning av anläggningstillgångar.

Mot bakgrund av dessa faktorer beräknas
kommunens upplåningsbehov i finansplanen
till 110,0 mkr 2023, 70,0 mkr 2024 och inget
upplåningsbehov 2025, totalt 180,0 mkr.

Sedan ligger ett förväntat upplåningsbehov
för de kommunala bolagen på 60,0 mkr 2023,
85,0 mkr 2024 och 65,0 mkr 2025.

Låneskulden var 924,2 mkr i bokslut 2021
och bedöms stiga till 1 364,2 mkr i bokslut
2025.

Finansiella mål

Kommunen har tre finansiella mål som också
finns med under kommunmålet hållbar
utveckling. Om dessa tre mål uppnås i
bokslutet för respektive år visar Oxelösunds
kommun god ekonomisk hushållning utifrån
ett finansiellt perspektiv. Om 50 %
måluppfyllelse och däröver nås av
koncernmål och nämndmål i bokslutet för

respektive år, visar Oxelösunds kommun god
ekonomisk hushållning ur ett
verksamhetsmässigt perspektiv

Resultat

Kommunens resultat ska vara tillräckligt stort
för att ha beredskap för svängningar i
ekonomin och oförutsedda händelser av
större karaktär. I mål och budget finns en
reserv för oförutsedda utgifter på 0,5% av
skatter och statsbidrag.

För perioden 2023–2025 är resultatkravet
0%.

Resultatkravet uppnås budgetåret 2023 men
inte under planåren 2024 och 2025. Då
planeras att vi ska använda 15,1 mkr
respektive 15,4 mkr av tidigare avsatta medel
i en resultatutjämningsreserv och därmed
uppfylla resultatmålet även 2024 och 2025.

Nettokostnadsandel

I mål och budget finns ett mål att
nettokostnadsandelen ska vara max 99 % år
2023 och max 100 % år 2024 och 2025.

Ett värde under 100 % betyder att intäkterna
från skatter och statsbidrag täcker
verksamhetens kostnader. I bokslut 2021 låg
nettokostnadsandelen på 94,3 %. Prognosen
per april för 2022 pekar mot en
nettokostnadsandel på 96,5 %.

För budgetperioden förväntas en
nettokostnadsandel på 98,7 % år 2023. År
2024 och 2025 förväntas nyckeltalet
överstiga 100 %, år 2024 100,7 % och år
2025 100,5 %.

Soliditet

I mål och budget finns målet att
kommunkoncernens soliditet skall vara minst
30 %. Soliditet anger hur stor andel av
tillgångarna är finansierade med eget kapital.

Kommunkoncernens soliditet i bokslutet 2021
var 33,9%.

Kommunens soliditet i bokslutet 2021 var
23,8 % och minskar under perioden till
17,9 % 2025.

Det egna kapitalet var 405,7 mkr i bokslut
2021 och stiger gradvis till 419,9 mkr år 2023
men minskar sedan till 389,4 mkr år 2025.

Kommunen beräknar samtidigt att
tillgångarna stiger från 1 702,0 mkr i bokslut
2021 till 2 180,2 mkr år 2025.
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Budgetkontroll

Om ovanstående nyckeltal skall nås krävs att
nämnderna håller sina budgetar och att
verksamheterna tar till vara möjligheterna till
effektivisering och digitalisering utifrån det
som har beskrivits i respektive nämnds
förändringsbeskrivning. Genom att utveckla

verksamheten, förändra och förädla
arbetssätt och rutiner kan nämnderna
framgångsrikt möta den utmanande
framtiden som vi kommer att möta.
Respektive nämnd kommer också att bli
tvungen att prioritera i sin verksamhet och
både gasa och bromsa inom sitt
ansvarsområde för att nå en budget i balans.
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Driftredovisning

 

Bokslut
2021

Mål &
budget
2022

Prognos
per april
2022

Mål &
budget
2023

Mål &
budget
2024

Mål &
budget
2025

Kommunstyrelse -78 191 -79 366 -76 302 -81 127 -83 397 -85 352
Övriga nämnder -4 275 -4 348 -4 467 -4 683 -4 894 -4 906

Utbildningsnämnd -309 345 -314 418 -336 201 -340 243 -350 235 -359 614

Vård- o Omsorgsnämnd -298 632 -314 243 -322 739 -332 988 -345 323 -359 791

Miljö- o Samhällsbyggnadsnämnd -28 729 -31 017 -32 156 -33 041 -33 508 -33 847

Kultur- o Fritidsnämnd -29 566 -29 573 -30 347 -30 509 -30 690 -30 910

Kapitalkostnader nya investeringar -29 324 -8 508 -29 307 -46 710

Delsumma nämnder -748 738 -802 289 -802 212 -831 099 -877 354 -921 130

 

Delsumma exploateringar 8 852 7 519 7 519 1 850 0 0

 

Oförutsett -4 049 -6 917 -4 315 -4 498 -4 684

Löneöversyn för prioriterade grupper -3 981 -880 -2 372 -3 868 -5 397

Finansförvaltningens verksamhet -2 365 -3 000 -12 525 -7 682 -9 182 -9 002

Pensionskostnader -49 512 -44 274 -43 091 -60 258 -57 201 -53 750

Interna poster 63 155 91 532 80 071 101 911 110 768 127 149

Delsumma verksamheten övrigt 11 278 36 228 16 658 27 284 36 019 54 316

 

Verksamhetens intäkter och
kostnader -728 608 -758 542 -778 035 -801 965 -841 335 -866 814

 

Avskrivningar o nedskrivningar -26 211 -45 058 -39 379 -49 986 -64 943 -74 741

 

Skatter 584 340 571 515 585 629 612 522 641 392 671 253

Statsbidrag 206 671 238 211 249 210 250 477 258 198 265 448

Extra statsbidrag 9 477 7 203  

Skatter och statsbidrag 800 488 816 929 834 839 862 999 899 590 936 701

 

Finansiella intäkter 9 411 13 408 9 530 17 840 21 741 25 613

Finansiella kostnader -9 919 -18 640 -12 952 -28 653 -30 122 -36 171

Finansnetto -508 -5 232 -3 422 -10 813 -8 381 -10 558

 

Resultat 45 161 8 097 14 003 235 -15 069 -15 412

Medel till / Användning av
resultatutjämningsreserv RUR -15 000       15 069 15 412

Resultat enligt balanskravet 30 161 8 097 14 003 235 0 0

 

Finansiellt mål:  

0 % av skatter o statsbidrag 0 0 0

Balanskravsresultat efter
resultatkrav   8 097 14 003 235 0 0
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Resultatplan

 

Bokslut
2021

Mål &
budget
2022

Mål &
budget
2023

Mål &
budget
2024

Mål &
budget
2025

Verksamhetens intäkter 224 921 212 617 229 996 234 596 239 288

Verksamhetens kostnader Not 1 -962 381 -978 678 -1 033 811 -1 075 930 -1 106 101

Exploateringar 8 852 7 519 1 850 0 0

Avskrivningar -26 211 -45 058 -49 986 -64 943 -74 741

Verksamhetens nettokostnader -754 819 -803 600 -851 951 -906 278 -941 555

 

Skatteintäkter 584 340 571 515 612 522 641 392 671 253

Generella statsbidrag och utjämning 206 671 238 211 250 477 258 198 265 448

Extra statsbidrag 9 477 7 203 0 0 0

Verksamhetens resultat 45 669 13 329 11 048 -6 688 -4 854

 

Finansiella intäkter 9 411 13 408 17 840 21 741 25 613

Finansiella kostnader -9 919 -18 640 -28 653 -30 122 -36 171

Resultat efter finansiella poster 45 161 8 097 235 -15 069 -15 412

 

 

 

Årets resultat 45 161 8 097 235 -15 069 -15 412
 

 

Not 1  

Nämndernas resultat / anslag  

Kommunstyrelsen -78 191 -79 366 -81 127 -83 397 -85 352

Fullmäktige, Valnämnd,  

Överförmyndare, Revision -4 275 -4 348 -4 683 -4 894 -4 906

Utbildningsnämnd -309 345 -314 418 -340 243 -350 235 -359 614

Vård- o Omsorgsnämnd -298 632 -314 243 -332 988 -345 323 -359 791

Miljö- o Samhällsbyggnadsnämnd -28 729 -31 017 -33 041 -33 508 -33 847

Kultur- o Fritidsnämnd -29 566 -29 573 -30 509 -30 690 -30 910

Kapitalkostnader nya investeringar -29 324 -8 508 -29 307 -46 710

Summa nämnder och styrelser -748 738 -802 289 -831 099 -877 354 -921 130

Oförutsett -4 049 -4 315 -4 498 -4 684

Löneöversyn, prioriterade grupper -3 981 -2 372 -3 868 -5 397
Finansförvaltningens
verksamhetskostnader -2 365 -3 000 -7 682 -9 182 -9 002

Finansierat av intäkter -224 921 -212 617 -229 996 -234 596 -239 288

Avgår: interndebiterad kapitalkostnad 32 600 59 549 58 096 77 400 92 947
Summa verksamhetens
bruttokostnader -943 424 -966 387 -1 017 368 -1 052 098 -1 086 553

Pensionskostnader -49 512 -44 274 -60 258 -57 201 -53 750

Avgår: interndebiterat po-pålägg 30 555 31 983 43 815 33 368 34 202

Verksamhetens kostnader -962 381 -978 678 -1 033 811 -1 075 930 -1 106 101
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Balansplan

 
Bokslut
2021

Mål &
budget
2022

Mål &
budget
2023

Mål &
budget
2024

Mål &
budget
2025

 

TILLGÅNGAR  

Fastigheter, maskiner och inventarier 940 437 1 176 273 1 211 214 1 252 560 1 228 099

Värdepapper, aktier och andelar 72 341 70 589 70 589 70 589 70 589

Fordringar, utlämnade lån 485 610 624 687 594 687 679 687 744 687

Anläggningstillgångar 1 498 388 1 871 549 1 876 490 2 002 836 2 043 375

 

Bidrag till statlig infrastruktur 5 970 5 470 4 970 4 470 3 970

 

Likvida medel 132 607 8 780 22 410 46 368 62 417

Kortfristiga fordringar 65 062 50 199 67 689 69 044 70 425

Omsättningstillgångar 197 669 58 979 90 099 115 412 132 842

 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 702 027 1 935 999 1 971 559 2 122 718 2 180 187
 

EGET KAPITAL  

Ingående eget kapital 360 493 374 219 419 657 419 892 404 823

Justering eget kapital  

Årets resultat 45 161 8 097 235 -15 069 -15 412

SUMMA EGET KAPITAL 405 654 382 316 419 892 404 823 389 411

 

AVSÄTTNINGAR  
Avsättn. pensioner (intjänat from
1998) 87 519 87 247 112 727 118 899 121 624

Övriga avsättningar 42 175 42 444 42 444 42 444 42 444

SUMMA AVSÄTTNINGAR 129 694 129 691 155 171 161 343 164 068

 

SKULDER  

Kommunens upplåning 439 513 593 457 549 513 619 513 619 513

Bolagens upplåning 484 687 624 687 594 687 679 687 744 687

Övriga långfristiga skulder 965 995 1 025 1 055 1 085

Långfristiga skulder 925 165 1 219 139 1 145 225 1 300 255 1 365 285

 

Kortfristiga skulder 241 514 204 853 251 271 256 297 261 423

 

SUMMA SKULDER 1 166 679 1 423 992 1 396 496 1 556 552 1 626 708

 

SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL 1 702 027 1 935 999 1 971 559 2 122 718 2 180 187
 

Ansvarsförbindelse, pensioner 250 106 233 848 233 479 233 214 213 543

Borgensåtagande 25 127 27 893 25 215 25 260 25 306
Avsatt till RUR 100 000 100 000 100 000 84 931 69 519
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Kassaflödesplan

 
Bokslut
2020

Mål &
budget
2021

Mål &
budget
2022

Mål &
budget
2023

Mål &
budget
2024

 

Resultat efter finansiella poster 45 161 8 097 235 -15 069 -15 412

Just. för poster ej ingår i kassaflöde 37 899 36 943 79 332 71 765 78 116

   

Kassaflöde från löpande verksamhet före
förändring av rörelsekapital

83 060 45 040 79 567 56 696 62 704

 

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital  

Ökning (-) / minskning (+) av fordringar -16 813 -1 104 -1 326 -1 354 -1 381

Ökning (+) / minskning (–) skulder 44 614 3 705 4 927 5 025 5 126

Ökning (-) / minskning (+) av expl.tillgångar 0 0 0 0 0

Kassaflöde från löpande verksamhet 110 861 47 641 83 168 60 368 66 449

 

Investeringsverksamheten  

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 230 2 050 -7 150 -1 300 -1 550

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -192 701 -213 515 -179 583 -105 140 -48 880
Förändring av finansiella
anläggningstillgångar

-52 674 -70 000 -60 000 -85 000 -65 000

Försäljning av anläggningstillgångar 6 315        

Kassaflöde från investeringsverksamhet -240 290 -281 465 -246 733 -191 440 -115 430

 

Finansieringsverksamheten  

Upptagna lån 287 200 312 000 283 000 271 000 185 000

Amortering av lån -77 000 -70 000 -153 000 -116 000 -120 000

Förändring av övriga långfristiga skulder 30 30 30 30 30

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 210 230 242 030 130 030 155 030 65 030

 

Periodens kassaflöde 80 801 8 206 -33 535 23 958 16 049

Likvida medel vid periodens början 51 805 12 054 55 945 22 410 46 368

 

Likvida medel vid periodens slut 132 606 20 260 22 410 46 368 62 417
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Investeringsplan

 

Mål &
budget
2023

Mål &
budget
2024

Mål &
budget
2025

 

Kommunstyrelse  

Fastighetsbudget reinvesteringar och planerat underhåll X X X

Småbåtshamnar och gästhamn bryggor X X X

Verksamhetsanpassning och energieffektivisering Peterslundsskolan X X

Sporthall X X X

Simhall X X X

Utredningskostnader Simhall o sporthall X

Forts. Stjärnholm Stallet takrenovering X X

Projektering totalrenovering /energieffektivisering kommunhuset   X

Renovering av befintligt Björntorp X X X

Anpassningar ny lokal hemtjänstgrupp Björntorp X

Björntorp Fönster X

Björntorp varuhiss X

Björntorp Säbo etapp 1 och 2 X X

Björntorp nya inventarier X

Björntorp Reservkraft X

Restaurang vid Läget (inkl. förstudie o projektering) X

Oxelöskolan X

Byggstaket 750 m inkl. montage (Byggmästaren 8) X

D-Skolan Event-konferens X

Flytt av Sjömack X

Peterslundsängen ny förskola X

Kommunhuset Energieffektivisering (sänker driftkostnad) X

Fiskehamnen Piren X

Ramdalsanläggning, entré IP X

Ramdalen byte grundvattenpump X

Stenviks förskola X

Lösning felanmälan (KOS och IT) X

Kost - Ny förskola köksutrustning X X X

Kost - Vagnar och annan utrustning X X X

IT - Sensorer mm X X X

IT - Automatisering av verksamhetsprocess X X X

IT E-tjänster integrations och utveckling X

KOS - program/system för MDM-lösning X

Stab, System för verksamhetsutveckling   X

Inköp marknadsplats, e-handel X

Ny modul ekonomisystemet (ekonomi) X

Ny modul fastighetssystem (ekonomi/fastighet) X

MEX, Aspa detaljplan infrastruktur- va X

Byggmästaren 8 markberedning X

Näsuddsvägen (dagvattensystem) X

       

Totalt Kommunstyrelsen 151 003 65 800 21 300
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Investeringsplan fortsättning

 

Mål &
budget
2023

Mål &
budget
2024

Mål &
budget
2025

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd  

GIS instrument/flygfotografering X

Park/torg/badplatser/allmänna ytor X X X

Upprustning bryggor, Jogersöbadet X

ÖST-VÄST Prisman/Torg X

Utveckling Läget – Gästhamnsområdet X

Broar/tunnlar, upprustning 19 olika objekt X

Beläggningsunderhåll X X X

Utveckling Ramdalshamnen – Gästhamnsområdet   X

Utveckling Järntorget   X

GIS flygfoto     X

Totalt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 18 100 15 500 11 000

 

Utbildningsnämnd  

Inventarier samt arbetsmiljöförbättrande åtgärder X X X

Inventarier Peterslundsskolan   X

Förskolegårdar behöver nätverksuppkoppling - WiFi X    

Totalt Utbildningsnämnd 1 900 6 500 1 500

 

Kultur- och fritidsnämnd  

Inventarier Koordinaten X X X

Inventarier åtgärder i kommunen X X X

Ramdalens idrottsplats X X X

Boulebanor X

WC publik vid Ramdalens IP X

Offentlig konst X X X

Inventarier sporthallar   X  

Totalt Kultur- och fritidsnämnd 2 120 1 430 1 120

 

Vård- och omsorgsnämnd  

SOF, Digitalisering och IT X X X
SOF, Inventarier X X X

SOF, Utrustning X X X

ÄF, Digitalisering och IT X X X

ÄF, Inventarier X X X

ÄF, Utrustning X X X

Totalt Vård- och omsorgsnämnd 9 110 3 610 3 910

 

Investeringsreserv 4 500 14 100 11 600

       

Totala investeringar 186 733 106 940 50 430
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Exploateringsbudget

 

Mål &
budget
2023

Mål &
budget
2024

Mål &
budget
2025

 

Totalt exploateringsbudget 1 850 0 0

Mark- och exploatering ligger organisatoriskt
under kommunstyrelsen. Syftet är att skapa
förutsättningar för en mer effektiv
exploatering av kommunägda fastigheter,
vilket skall leda till ett ökat bostadsbyggande,
ökad inflyttning och ökad företagsetablering.
Genom exploateringsbudgeten ges ett
tydligare uppdrag och riktade ekonomiska
resurser för arbetet.

Intäkter kommer huvudsakligen från
försäljning av fastigheter. Kostnader består till
största delen av framtagande av
exploateringsområden med detaljplaner,
saneringsarbeten och utbyggnad av
infrastruktur inom dessa områden.

Inom Oxelösunds kommun finns ett antal
områden som är intressanta att utveckla med
bostäder och lokaler till privatpersoner och
företag.

Kommunstyrelsen arbetar tillsammans med
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och
de kommunala bolagen för att ta fram nya
områden att exploatera. Uppdrag har getts till
berörda nämnder att säkerställa att arbetet
fortskrider enligt plan.

Under budgetperioden 2023 - 2025 fortsätter
planerna med att utveckla och iordningställa
kommunal mark för att sälja till intresserade
exploatörer, arrendatorer och privatpersoner.
Påbörjade arbeten med detaljplaner fullföljs
och arbetet med att undersöka vilka områden
som eventuellt behöver saneras fortsätter.

Budgeten för exploateringar baseras på
bedömningar av vad som kommer att ske
under budgetperioden. Eftersom kommunen
vid byggnation är beroende av byggherrars
beslut är sannolikheten stor att andra
områden än nu budgeterade omfattas av
byggnation. Arbetet kommer bedrivas enligt
budgeten så att budgeterade intäkter nås vid
årsslut genom aktivt arbete med
intäktsbedömningar genom värderingar och
beslut om försäljning av fastigheter och
kostnadskontroll genom beslut om att starta
eller avvakta olika exploateringsåtgärder.

Mark och exploaterings planer för 2023-2025
är bland annat att fortsätta och
förhoppningsvis slutföra flera större
detaljplanearbete för områden vid ex
Badhusviken och Aspa. Dessutom finns långt
gångna planer för att fullfölja försäljningen till
Toltorps bygg av mark, så kallade.
Cirkusplatsen som ligger inom fastigheten
Oxelö 8:20.

Markanvisningar pågår som kan leda till
försäljningar av mark. Process för att ta fram
villatomter till försäljning i Inskogen så att det
finns tomter tillgängliga till försäljning när
marknaden ekonomiskt blir stabilare igen
finns uppstartad. På flera markområden i
kommunen pågår utredningar angående av
att det finns föroreningar i marken. Dessa
utredningar är komplicerade och leder ofta till
kostsamma åtgärder men förhoppningsvis till
att kommunen kan sälja mark till intresserade
exploatörer.
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Kommunkoncernen

Oxelösund kommunkoncern består av
bolagskoncernen och intressebolag som
tillsammans utgör en ekonomisk enhet
gentemot omvärlden. Koncernen omfattar
kommunen samt de företag i vilka kommunen
har ett väsentligt inflytande eller där
kommunens andel uppgår till minst 20
procent. De bolag som kommunen äger
tillsammans med andra aktörer ingår i
koncernen motsvarande den ägda andelen.

Bolagskoncernen omfattar Oxelösunds
kommuns Förvaltnings AB (Förab),
Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö
Energi AB.

Intressebolagen omfattar Oxelösunds Hamn
AB (50% andel), Nyköpings-Oxelösunds
Vattenverksförbund (NOVF, 43% andel) och
Onyx Näringslivsutveckling i Oxelösund och
Nyköping (20% andel).

100 %100 %

20 % 100 %50 % 43 %

43 %

Oxelösunds
kommun

Oxelösunds
Hamn AB

NOVF
Nyköpings-
Oxelösunds

Vattenverksförbund

Onyx
Näringslivsutveckling
i Oxelösund och

Nyköping

Oxelösunds
kommuns

förvaltning AB
(Förab)

Kustbostäder i
Oxelösund AB

Oxelö Energi AB

Kommunbolagen

För de helägda kommunala bolagen finns
bolagsordning och ägardirektiv som är
antagna av kommunfullmäktige.
Ägardirektiven ses över årligen och beslutas
vid samma tillfälle som Mål och budget.

Bolagsordningen anger tillsammans med
lagstiftning ramarna för verksamheten.
Ägardirektiven fungerar som ett komplement
där kommunens/ ägarens förväntningar och
krav på bolagen framgår.

Oxelösunds kommuns
förvaltnings AB

Oxelösunds kommuns förvaltnings AB
(Förab) ska äga och förvalta aktier i bolag
som Oxelösunds kommun använder för sin
verksamhet. Förab ska tillhandahålla

finansiella, administrativa och konsultativa
tjänster för dessa bolag.

Oxelö Energi AB

Oxelö Energi AB (OEAB) ska arbeta med
energiförsörjning, vatten- och avlopp och
renhållning. Bolaget ska bedriva vatten-,
avlopps- och renhållningsverksamhet samt
stadsnät.

Kustbostäder i Oxelösund AB

Kustbostäder i Oxelösund AB (KBAB) ska
bygga, förvärva, avyttra, äga och förvalta
fastigheter och tomträtter inom Oxelösunds
kommun. Fastigheter för kommersiella
ändamål erbjuds också för näringslivet.

Bolaget sköter underhåll och skötsel av gator,
vägar, parker och andra offentliga platser på
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uppdrag av Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.

Ägardirektiv

Kommunen har en företagspolicy som
övergripande ägardirektiv. Den beskriver
kommunens relation till bolagen i
bolagskoncernen. Sådant som gäller alla
bolagen regleras i företagspolicyn.

Övriga ägardirektiv finns samlade i ett
dokument per bolag.

De kommunala bolagen ska bidra till att
kommunen når visionen och de kommunmål
som Kommunfullmäktige antagit. Arbetet
redovisas två gånger per år; per augusti och
per december.

Bolagen redovisar sin ekonomi per april,
augusti och december till Kommunstyrelsen.

Kommunen ska erhålla utdelning från Förab i
enlighet med av kommunfullmäktige beslutad
avkastningsplan.
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Riskanalys

Valutarisk

Kommunkoncernen har få in- eller
utbetalningar i utländsk valuta. Hela
låneskulden är placerad i svensk valuta.

Finansieringsrisk

Genom medlemskapet i Kommuninvest har
kommunen och de kommunala bolagen
kunnat skaffa kapital på ett effektivt sätt. Till
koncernkontot finns en checkkredit på 60 mkr
knuten. Denna kan utnyttjas utan förbehåll.

Kommunens finanspolicy reglerar hur
låneportföljen ska utformas för att minimera
finansieringsrisken. Där regleras
förfallostrukturen när kapitaltillgångar förfaller
till betalning i skuldportföljning.

Risken hanteras genom att reglera den
volymvägda, genomsnittliga
kapitalbindningstiden i skuldportföljen. Enligt
finanspolicyn och riktlinjer ska en jämn
fördelning på kreditförfall eftersträvas samt
att den genomsnittliga kapitalbindningen inte
bör understiga 2 år.

Ränterisk

Kommunens finanspolicy reglerar hur
låneportföljen ska utformas för att minimera
ränterisken. Finansiella derivatinstrument kan
användas för att få en effektiv och flexibel
hantering av ränterisken i befintliga
ränteförfall.

Risken hanteras genom att sprida
räntebindningen i skuldportföljen. Enligt
finanspolicyn och riktlinjer ska en jämn
fördelning på räntebindningstiden
eftersträvas samt att den genomsnittliga
räntebindningen är mellan 2–5 år.

Under våren 2022 har räntorna stigit kraftigt
och prognosen i oktober när detta skrivs är
att räntorna fortsätter stiga.
Kommunkoncernen är inne i en kraftig
investeringsfas där lånenivåerna kommer att
öka. Detta kommer att medföra stor press på
både bolagens ekonomi och kommunens.

Per delår 2022 ligger den genomsnittliga
räntesatsen på strax under 1 % för 2023 har
kommunen utgått från en genomsnittlig
räntesats på 3%.

Inflationsrisk

Under våren 2022 har inflation ökat kraftigt
Riksbanken försöker motverka detta genom
att höja räntan. Det är främst livsmedel och el
som har haft och väntas få kraftiga
prisökningar. Kommunen har tillsammans
med de kommunala bolagen ett arbete igång
för att spara energi och försöka kapa
effekttoppar. I budgeten finns också reserv
på 0,5 % av skatter och statsbidrag 4,4 mkr
som delvis kan användas som reserv för
kraftiga energiprisökningar.

Borgensåtagande

Oxelösunds kommun har ingått en solidarisk
borgen såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga
förpliktelser. Samtliga kommuner som är
medlemmar i Kommuninvest har ingått
likalydande borgensförbindelser. Mellan
dessa kommuner har ingåtts ett avtal hur
ansvaret skall fördelas på varje
medlemskommun vid ett eventuellt infriande
av borgensansvaret. Principerna för denna
fördelning sker efter en beräkningsmodell
grundad på alla medlemmars respektive
ägarandel i Kommuninvest. Oxelösunds
andel är cirka 0,2%.

Kommunens koncernbank tar upp alla lån för
koncernen, både kommunen och de
kommunala bolagen. Koncernbanken hade
en total upplåning 1 oktober på 924 mkr hos
Kommuninvest.

Intern kontroll

Kommunfullmäktige har antagit ett
reglemente för intern kontroll. Nämnderna
ska årligen genomföra intern kontroll och följa
upp utfallet av dessa inom sina respektive
verksamheter. En samlad bedömning för hela
kommunen avges i bokslutet av
kommunstyrelsen.
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Budgetregler

Styrsystemet

Kommunfullmäktige styr kommunkoncernens
verksamheter genom Mål och budget.
Dokumentet innehåller vision, koncernmål,
ekonomiska ramar, investeringsplan,
exploateringsbudget, barn- och elevpeng och
budgetregler. Mål och budget beskriver vad
kommunen förväntas uppnå under
budgetperioden och med vilka resurser.

I enlighet med kommunens riktlinjer för
styrdokument kan mål förekomma i andra
dokument som fastställts av
kommunfullmäktige. Detta sker med stor
restriktivitet och enbart inom områden som
inte täcks in av formuleringar i Mål och
budget. Syftet är att säkerställa möjligheten
att överblicka och följa upp
kommunfullmäktiges mål.

Om det finns krav och behov av mer utförliga
planer/riktlinjer arbetar respektive ansvarig
nämnd/ styrelse/förvaltning fram och följer
upp dessa.

Mål- och budgetprocessen

Mål- och budgetberedningen utgörs av
kommunstyrelsens arbetsutskott och leder
arbetet med att ta fram förslag till kommande
års Mål och budget med flerårsplan. Arbetet
sker i nära samverkan med nämnder och
styrelser, ledningen för de olika
verksamheterna och de kommunala bolagen.
Tidigare årsbudget är utgångspunkt för
arbetet samt innevarande årsuppföljningar av
utfall och verksamhet.

Kommunfullmäktige antar kommande års Mål
och budget senast på sitt
novembersammanträde.

Nämnder, styrelser och förvaltningar ska följa
de riktlinjer och anvisningar som av
kommunstyrelsen upprättas för mål- och
budgetarbetet och uppföljning av densamma.

I det inledande mål- och budgetarbetet finns
möjlighet för kommunfullmäktige att hålla en
vägledande debatt eller temamöte kring en
frågeställning med koppling till mål och
budget. Ämnet för debatten eller temamötet
beslutas av kommunfullmäktiges presidium i
dialog med kommunstyrelsens presidium.

Driftbudget

Kommunfullmäktige tilldelar respektive
nämnd en nettoram i form av ett anslag som

nämnden ansvarar för. Anslaget finansierar
tillsammans med nämndens övriga intäkter
nämndens kostnader. I kommunfullmäktiges
budgetbeslut ingår koncernmål med
tillhörande fullmäktigemål för
budgetperioden.

Kommunfullmäktige binder driftsanslagen
enligt följande:

 Kommunfullmäktige
 Överförmyndarverksamhet
 Revisionen
 Valnämnden
 Kommunstyrelsen
 Kultur- och fritidsnämnden
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
 Utbildningsnämnden
 Vård- och omsorgsnämnden

Nettoramen är fast och får inte överskridas
utan kommunfullmäktiges godkännande.
Nämnden fördelar nettoanslaget mellan sina
verksamheter genom en detaljbudget som
utgör en del av verksamhetsplanen. I
detaljbudgeten periodiseras intäkter och
kostnader på ett korrekt sätt.

Omdisponering av driftbudget

Omdisponeringar av driftbudget inom
nettoramen beslutas av respektive nämnd
och redovisas vid nästa budgetuppföljning till
kommunstyrelsen samt vid nämndens egen
uppföljning.

Omdisponeringar mellan olika nämnder
beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige har avsatt 0,3 % för
löner till prioriterade grupper och löneglidning
i budget 2023–2025. Kommunfullmäktige
delegerar till kommunstyrelsen att disponera
denna summa efter faktiskt utfall.

Tilläggsanslag beslutas med stor restriktivitet
av kommunfullmäktige.

Oförutsett

Kommunstyrelsen äger rätt att besluta om
reserv för oförutsedda utgifter.

Medel för oförutsett får användas för att täcka

 Demografiska förändringar
 Ändringar i skatteunderlaget
 Lönekostnader som enligt centrala avtal

väsentligt överstiger budgeterad nivå,
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 Kraftiga ökningar av priser på material
eller tjänster.

 samt med yttersta restriktivitet, händelser
som inte kunnat förutses.

Genom kommunens barn- och elevpeng görs
en avstämning av antalet barn/elever med
den befolkningsprognos som Mål och budget
grundar sig på. Avstämning sker minst tre
gånger per år, februari, september och
december. Utifrån detta ges tillskott eller
avdrag av medel till/från utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden lämnar prognos över
barn- och elevpeng vid ordinarie
uppföljningstillfällen mars, april, juli, augusti
och oktober.

Kommunstyrelsen avgör vad som är
händelser som inte kunnat förutses.

Kommunstyrelsen äger rätt att ta tillbaka
utlagda medel för lönekompensation om de
centrala löneavtalen understiger budgeterad
nivå.

Investeringar

Kommunfullmäktige antar en
investeringsbudget för aktuellt budgetår.
Investeringsbudgeten för Kommunfastigheter
och Gator och vägar objektsförs under
löpande budgetår.

En plan för samtliga investeringar ska
dessutom tas fram för år 2 och 3.

Kommunfullmäktige tilldelar respektive
nämnd investeringar som dessa ansvarar för.
Respektive nämnd hanterar investeringar
inom den ram som fastställts av
kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen hanterar
kapitaltjänstkostnader för samtliga
investeringar som genomförs det år
investeringen sker. Kostnad för
kapitaltjänstkostnader överförs sedan i
ansvarig nämnds budget för nästkommande
budgetår. Eventuella överskjutande medel
disponeras av kommunstyrelsen enligt
särskilda beslut.

Den nämnd som ansvarar för investeringen
måste meddela kommunstyrelsen från vilken
tidpunkt investeringen genomförs och vid
vilken tidpunkt investeringen är avslutad.
Överföring av investeringsanslag som löper
över årsskiftet sker genom begäran om
tilläggsbudget per objekt i samband med
årsbokslut.

Omdisponeringar av investeringsanslag upp
till 0,5 mkr beslutas av nämnden inom egen
ram. Omdisponeringar av investeringsanslag
över 0,5 mkr beslutas av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen äger rätt att besluta om
investeringsreserven.

Exploateringar

Kommunfullmäktige antar en
exploateringsbudget för budgetåret och en
plan för år 2 och 3.

Ianspråktagande av medel ur
exploateringsbudget för enskild åtgärd upp till
0,3 mkr beslutas på delegation av Mark- och
exploateringsstrateg, av kommunchef upp till
0,5 mkr och av kommunstyrelsens
arbetsutskott för åtgärd upp till 1 mkr.
Exploateringsreserven äger
kommunstyrelsen rätt att besluta om.

Nämndernas
verksamhetsplaner

Styrelser och nämnder ska per den sista
december året innan det aktuella budgetåret
fastställa en verksamhetsplan för hela
budgetperioden. Antagen verksamhetsplan
ska rapporteras till kommunstyrelsen senast
det första kommunstyrelsesammanträdet det
år budgeten avser. Nämnderna ska löpande
under verksamhetsåret rapportera eventuella
avvikelser, ekonomiska såväl som
verksamhetsmässiga, från fastställd
verksamhetsplan till kommunstyrelsen.

I verksamhetsplanen ska nettoanslaget
fördelas mellan olika verksamheter i form av
en detaljbudget. I detaljbudgeten ska intäkter
och kostnader periodiseras.

I verksamhetsplanen ska koncernmålen, Mod
och framtidstro, Trygg och säker uppväxt,
God folkhälsa, Trygg och värdig ålderdom,
Attraktiv bostadsort och Hållbar utveckling
med tillhörande fullmäktigemål brytas ner och
kompletteras till lämplig styrning av
verksamheterna i syfte att uppnå resultat i
förhållande till dessa.

Om tillhörande fullmäktigemål inte kan
uppfyllas/brytas ned inom nämndens
ansvarsområde har nämnden att sätta
kompletterande mål för koncernmålet då alla
nämnder ska bidra till koncernmålens
uppfyllnad.

Varje framtaget mål ska vara SMART;
Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och
Tidsatt.
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Utöver det som sägs ovan om åtaganden i
Mål och budget kan nämnden/styrelsen med
restriktivitet lägga till egna verksamhetsmål
och uppdrag i sin verksamhetsplan.

Nämnden/styrelsen följer upp koncernmål
med tillhörande fullmäktigemål med mått.
Nämnden/ styrelsen kan utöver dessa mått
välja att följa utvecklingen av sina
verksamheter genom nyckeltal och/eller
indikatorer. I budgetprocessen finns
möjligheter att i den årliga
förändringsbeskrivningen föreslå
kommunfullmäktige att revidera eller
fastställa nytt fullmäktigemål.

Nämnderna/styrelserna ska kommunicera
vision, koncernmål, fullmäktigemål och
nämndmål så att samtliga i organisationen
känner till dem och ser dem som styrande för
sitt arbete. Detta utgör målstyrningens röda
tråd.

I nämndernas uppdrag ingår att besluta om
erforderliga effektiviseringar i verksamheten.
I de fall förändringarna är av principiell vikt,
eller skulle kunna stå i strid med de
koncernmål med tillhörande fullmäktigemål
som återfinns i Mål och budget, ska
åtgärderna underställas fullmäktiges
prövning.

Utifrån nämndens verksamhetsplan ska
handlingsplaner tas fram av förvaltningen.
Handlingsplanerna ska vara framtagna
senast i februari aktuellt budgetår.
Handlingsplanerna innehåller de aktiviteter
förvaltningen tagit fram för att uppfylla
verksamhetsplanen mål. Förvaltningarna
rapporterar eventuella avvikelser från
verksamhetsplanen eller avvikelser vid
genomförande av fastställd handlingsplan till
kommunchefen.

Uppföljning

Samtliga nämnder ska lämna verksamhets-
och budgetuppföljning med prognos för
helåret per april, per augusti (delårsrapport)
och per oktober. Därtill lämnar nämnden
budgetuppföljning med prognos för helåret
per mars. Verksamhetsuppföljning innebär
redovisning av måluppfyllnadsgrad av de, i
verksamhetsplanen angivna, målen och
delresultatet av eventuella särskilda
satsningar/uppdrag vid givet tillfälle. För
helåret görs dessutom ett bokslut med
årsredovisning. Vid årsredovisningen
redovisas slutlig måluppfyllnad av
koncernmål med tillhörande fullmäktigemål,
nämndmål samt slutredovisning av alla
eventuella särskilda satsningar/uppdrag.

De helägda kommunala bolagen ska
redovisa sin ekonomi med budgetuppföljning
och helårsprognos per april, augusti (för
delårsrapport) och december (för årsbokslut).
Arbetet med koncernmål med tillhörande
fullmäktigemål ska redovisas per augusti (för
delårsrapport) och december (för årsbokslut).
Redovisningarna ingår i kommunens
gemensamma delårsrapport och
årsredovisning.

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

Uppföljning av exploateringar
(exploateringsbudget och
exploateringsreserv) sker fyra gånger årligen
per april, augusti (delårsrapport), oktober och
december månad (årsbokslut). Detta görs på
objektsnivå.

Redovisningarna per mars, april och oktober
görs till kommunstyrelsen. Delårsrapport och
årsredovisning behandlas av
kommunfullmäktige.

Nämnderna/styrelserna väljer själva
utformning och frekvens i den uppföljning
som redovisas till den egna
nämnden/styrelsen utöver den uppföljning
som anges i budgetreglerna. Vald uppföljning
ska framgå av verksamhetsplanen.

Åtgärder vid avvikelse i
driftbudget och
investeringsbudget

Så snart en avvikelse befaras eller har
konstaterats, ska förvaltningschefen
rapportera till nämnden och kommunchefen
och lämna förslag till åtgärder för att undvika
prognostiserad budgetavvikelse. Nämnden
ska inom sin egen verksamhet göra
omprioriteringar för att hålla sig inom tilldelad
nettoram. Underskottet, vidtagna åtgärder
och eventuella avvikelser från koncernmål
med tillhörande fullmäktige mål och/eller
förskjutningar i investeringsprojektens
genomförande ska snarast rapporteras till
kommunstyrelsen.

Finansieringsprincip

Huvudregeln är att samtliga beslut om
intäkts- eller kostnadsökningar ska vara
finansierade. Budgetmedel ska finnas
anslagna.
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Kostnadsbärare

Kostnader och intäkter ska påföras rätt
verksamhet i förhållande till vad som är
ekonomiskt motiverat.

Satsningar

Medel för särskild satsning/uppdrag får
endast användas till destinerat område.

Generella förutsättningar

Utöver de satsningar som angetts i budget
ska inga fler satsningar göras utan att de
finansiella målen först har uppfyllts.

Om förutsättningarna förändras under
löpande budgetår ansvarar nämnden för att
anpassa och prioritera verksamheten inom
beslutad nettoram.

Verksamhetsansvariga ansvarar för att
utveckla verksamheten, hålla verksamheten
inom beslutad detaljbudget, vidta åtgärder
under löpande år för att uppnå detta, driva

verksamheten enligt de mål och uppdrag
nämnden lagt fast i verksamhetsplanen samt
följa upp verksamheten kontinuerligt och
genomföra de aktiviteter som finns angivna i
verksamhetens handlingsplan.

Verksamheterna ska arbeta för ökad extern
finansiering. Bland annat genom att ta tillvara
möjligheterna till finansiering från EU.

De kommunuppdrag (fastigheter, gata/ park,
städ med mera) som Kustbostäder bedriver
ska utföras till självkostnad. Under
verksamhetsåret fakturerar Kustbostäder
löpande kostnaderna för genomförda
uppdrag på sätt som läggs fast av
uppdragsgivande nämnd/styrelse. När året är
slut görs en slutlig ekonomisk avstämning av
årets resultat.

Vid ett eventuellt överskott utifrån fakturerat
belopp återbetalas detta till kommunen. Vid
eventuellt underskott ersätter
uppdragsgivande nämnd/styrelse
Kustbostäder med motsvarande summa.
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Mål och budget i korthet

Med Mål och budget styr kommunfullmäktige
verksamheternas omfattning och kvalitet
genom vision, mål och angiven ekonomisk
ram.

Övergripande mål

Kommunfullmäktige har antagit sex
koncernmål med prioriteringar för
budgetperioden 2023 - 2025. Hela koncernen
bidrar till att uppnå målen som är:

 Mod och framtidstro
 Trygg och säker uppväxt
 God folkhälsa
 Trygg och värdig ålderdom
 Attraktiv bostadsort
 Hållbar utveckling

Utdebitering

Budgetförslaget baseras på att utdebiteringen
(kommunalskatten) förblir 22,22 kr.

Resultat

Kommunen budgeterar inget resultatkrav för
budgetperioden 2023–2025.

Nämndernas ramar

I kommunens budget för 2023 finns 835,2 mkr.
Fördelningen av anslagen redovisas i
nedanstående figur.

Investeringar

Den totala investeringsvolymen för 2023
uppgår till 192,7 mkr.

Några av investeringarna för 2023 är:

 Ombyggnation av äldreboende
 Ombyggnation av skolor
 Särskilt boende etapp 2
 Stallet Stjärnholm
 Gator och vägar
 Välfärdsteknik

 Vågbrytare vid gästhamnen
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Inledning – Oxelösund ska präglas av företagsamhet, jämlikhet och
valfrihet

Oxelösund har präglats av socialdemokratisk
politik, under väldigt lång tid. Nu har vi bildat
en koalition med fyra partier för att driva en
borgerlig politik de kommande fyra åren.

Politiken och kommunens verksamheter ska
kännetecknas av hög kompetens samt ett
lösningsorienterat arbetssätt. Vi kommer att
fokusera på de viktiga kärnverksamheterna
vård, skola och omsorg. Grunden för ett gott liv
är trygghet och utveckling i skolan liksom
trygghet och omvårdnad inom äldreomsorgen.
Vi uppmuntrar till att pröva nytt och vill jämföra
oss med andra (benchmarking).

Vi vill ta till vara digitaliseringens möjligheter
för att utveckla våra verksamheter och till gagn
för alla som har kontakt med kommunen.

Det byggs bostäder på flera platser i
kommunen och planeringen ska fortsätta med
ett brett utbud med olika upplåtelseformer.
Bostäder ska byggas i en prioriterad ordning
där efterfrågan finns och ska passa in i
respektive område. Miljö- och
Samhällsbyggnadsnämnden får en riktad
satsning för att förkorta bygglovstiderna med
0,75 mkr.

Tillsammans har vi beslutat att för nästa år
2023 i stora delar följa den budget som
organisationen tagit fram och som bearbetas i
mål och budgetberedningen år 2022.
Moderaterna och Kristdemokraterna har varit
högst delaktiga i detta arbete tillsammans med
den tidigare majoriteten i Kommunfullmäktige.

Hela landet står inför en prisutveckling som vi
inte kunnat se sedan 1990-talet. Hög inflation,
ökade elpriser, lägre försäljningspriser på
bostäder, ökade kostnader för att producera
varor och tjänster, högre räntor och skenande

drivmedelspriser. Den svenska kronans värde
sjunker. Under 2023 behöver därför den nya
majoriteten bli insatta i varje del i
verksamheterna för att bedöma kostnader och
intäkter.

Vi är tydliga med att, det näringslivet kan bidra
med i utvecklingen av kommunen, där ska
näringslivet också få chansen. Diverse
främmande verksamheter, som till exempel
restauranger, tillhör sådan verksamhet som
kommunen inte ska syssla med. Vi tror på ett
nära samarbete med företagare och
medborgare.

Konkurrens är bra för både offentlig
verksamhet och för näringsliv. Vi tänker pröva
att konkurrensutsätta olika verksamheter men
först när vi ser konsekvenserna.

Vi satsar på en ny vågbrytare vid Läget för att
få till stånd en trygg och säker gästhamn.

Den enskilda medborgaren har all rätt att få
göra sina egna val genom hela livet. Inom
äldreomsorgen ska sådan valfrihet infrias
under mandatperioden.

Förskola och skola är grunden för en bra
uppväxt och goda möjligheter till kunskap. Då
behövs långsiktighet och kontinuitet. Vi lägger
inget besparingsbeting i Utbildningsnämnden
under 2023.

Kommunen behöver ständigt jobba med att
vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att
personal ska trivas och stanna kvar på sina
jobb.

Vår ägarstruktur och de kommunala bolagens
verksamhet ska anpassas till våra
förutsättningar och till maximering av
invånarnyttan i kommunen.
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Greppet om framtiden

Mod, stolthet och framtidstro –
samling för framtiden

Bakgrund

Greppet om framtiden är den gemensamma
kraftsamling som kommunen arbetar med
sedan 2013. Syftet är att uppnå en stabil
ekonomi med långsiktighet och framförhållning,
tydliga principer för fördelning av ekonomiska
ramar samt en god kvalitet i våra verksamheter
– att bygga mod och framtidstro.

Kommunens Vision 2025 ger en bild av hur
Oxelösunds kommun ska utvecklas i ett längre
perspektiv för att vara en bra kommun att bo
och verka i. Det krävs ett genomgripande
arbete för att få resultat. Det handlar om att
förstärka det som redan är bra, att utveckla
samverkan, göra strategiska satsningar, bryta
gamla mönster, förändra attityder, utveckla
omvärldsspaningen och jobba med
innovationer. Utmaningarna är att ha kontroll
över kostnader, nå goda resultat och skapa
förutsättningar för en positiv
befolkningsutveckling.

Under 2023 tar vi fram en ny vision som ska
gälla till 2040. I visionen beskrivs
framtidsbilden av Oxelösund och hur vi vill
utveckla vår stad de kommande årtiondena.

Därför inriktas arbetet främst mot följande.

 Förmedla och diskutera kommunens
utgångsläge inom organisationen och med
medborgare.

 Insatser för att bygga och öka förtroende
mellan olika delar i organisationen.

 Utveckla våra verksamheter och förfina
olika processer. Arbetet syftar till att det är
tydligt vilka förväntningar som finns på
medarbetaren och hur medarbetaren är en
del av helheten

 Utveckla förhållningssättet gentemot våra
kunder, brukare, företagare och
kommuninvånare.

 Arbeta med att skapa en stabil ekonomi.
Det ger förutsättningar för de prioriteringar
som krävs framöver.

God ekonomisk hushållning

För kommunens förvaltning gäller ett
lagstadgat krav på god ekonomisk hushållning.
God ekonomisk hushållning har två perspektiv.
Det finansiella perspektivet riktar in sig på
kommunens finansiella ställning och hur den
utvecklas i framtiden. Kommunens finansiella

mål är att ekonomin skall vara stabil. För att
tydliggöra vad detta innebär för Oxelösunds
kommun finns tre finansiella mål. Dessa finns
redovisade under kommunmålet hållbar
utveckling. På grund av kraftigt ökade
kostnader för bland annat pensioner kommer
2023 att budgeteras med ett nollresultat vilket
innebär ett resultatkrav på 0 %. I nästa
budgetprocess 2024–26 måste ett arbete
göras för att få en ekonomi som genererar ett
resultatöverskott/resultatkrav. Det behövs för
att behålla grepp om framtiden.

Verksamhetsperspektivet innebär att vi strävar
efter en hög grad av måluppfyllelse i hela
målkedjan från kommunmål till nämndmål.

I budgeten synliggörs att:

 Vi gör det som har planerats i form av mål
på olika nivåer (prestation, ex antal timmar,
måltider)

 Verksamheten genom aktiviteter
genomförs till planerad kvalitetsnivå (ex.
nöjdhet, betyg)

Finansiell analys

Under 2018 - 2019 har en ekonomisk
långtidsprognos, en finansiell analys, gjorts
som sträcker sig till och med år 2030.
Analysen innefattar demografi,
investeringsbehov, ekonomiskt resultat,
påverkan utifrån pensioner, avskrivningar,
finansiella kostnader, kassaflöde med mera.

Analysen visar att givet de antaganden som
gjorts har kommunen ett kostnadstryck på
13,7% fram till 2030, enbart från demografin.
Samtliga verksamheter väntas öka i volym
med den största ökningen inom
äldreomsorgen.

Analysen visar att Oxelösund, i likhet med
många andra kommuner, får ett gap mellan
intäkter och kostnader. Kostnadstrycket ökar
och den genomsnittliga ökningen av
kostnaderna är 5,2 % per år medan intäkterna
ökar med 3,5% per år.

Denna analys uppdateras under våren 2023.

Vi använder genomlysningar som ett verktyg
för att beskriva våra styrkor och svagheter.
Sedan 2021 har vi arbetat med aktiviteter med
anledning av den genomlysning som
genomfördes av Kommunstyrelsen under
hösten 2020. Under våren 2019 genomfördes
en genomlysning av Vård- och
omsorgsnämnden. Sedan dess har nämnden
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arbetat med resultatet av denna genomlysning.
Detta arbete fortsätter under 2023 med bland
annat ett bemanningsplaneringsprojekt som
syftar till aktiv schemaplanering och en effektiv
bemanningsplanering.

Det fortsatta arbetet

Utmaningen är att skapa ekonomisk balans
och tillväxt genom att förändra förhållningssätt
och inställning.

Mål för arbetet:

 Växa flexibelt
 Effektivisera och optimera organisationen
 Se över ambitionsnivåer
 Arbeta mer förebyggande

Arbetet ska så långt det är möjligt bedrivas i de
befintliga forum som finns. Arbetet hålls ihop
av mål- och budgetberedningen, kopplat till
ordinarie mål- och budgetprocess och beskrivs
i mål- och budgetdokumentet. Utifrån områden
och behov kan referensgrupper skapas och
medborgardialog användas.

Arbetet återspeglas på olika ställen i mål- och
budgetdokumentet i form av uppdrag och
prioriteringar.

 För att klara uppdraget framåt gäller
prioriteringar på alla nivåer och
nytänkande kring hur verksamheterna
bedrivs.

 Översyn av vilka satsningar som bör göras
för att minska framtida kostnader.

 Arbeta vidare med delar ur genomförd
finansiell analys samt genomlysa olika
verksamheter.

 Fokusera på ett fåtal strategiskt viktiga
områden åt gången.

 Genomföra effektiviseringar utifrån
målsättningar för respektive budgetperiod.

 Jobba med verksamhetsutveckling, såsom
innovation och nytänkande, som en
obligatorisk del i alla verksamheter.

 Benchmarking och omvärldsbevakning.
 Uppföljning med en ny finansiell analys

2022 - 2023
 Sedan 2021 har vi också arbetat med

förändringsbeskrivningar i MBB processen.
Syftet med dessa är att nämnderna skall
beskriva vilka förändringar de kan
genomföra under kommande budgetperiod
för att hålla sin budget.

Tillsammans tar vi viktiga steg framåt för en
fortsatt positiv utveckling och ett eget grepp
om framtiden.
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Vision och mål
Visionen beskriver den övergripande politiska
viljeinriktningen för hur kommunen ska
utvecklas i ett längre perspektiv.

Utöver visionen styr kommunfullmäktige
verksamheterna genom sex koncernmål med
tillhörande fullmäktigemål. Koncernmålen är
långsiktiga inriktningsmål.

Det som verksamheterna ska fokusera på är
de tillhörande fullmäktigemålen som anges
under respektive koncernmål.

Om tillhörande fullmäktigemål inte kan
uppfyllas/brytas ned inom nämndens
ansvarsområde har nämnden att sätta
kompletterande mål för koncernmålet då alla
nämnder ska bidra till koncernmålens
uppfyllnad.

Vision 2025

Oxelösund – här börjar världen

I Oxelösund har vi mod och framtidstro. Med stolthet över vår ort och med öppenhet för
omvärlden och nya idéer väljer vi vägar för positiv utveckling och tillväxt.
Livet i Oxelösund präglas av havet och skärgården med ett varierat, attraktivt boende. Vi mår
bra och upplever god livskvalitet med den lilla stadens fördelar och närhet till omvärldens rika
utbud.
Oxelösund ingår i ett regionalt näringsliv som är starkt, nyfiket och mångsidigt. Vi värnar om hög
kompetens, öppet företagsklimat och god service.

Mod, stolthet och öppenhet

I Oxelösund är vi stolta över vår ort och över
vår industriella och kulturella bakgrund. Det ger
stabilitet, förutsättningar och mod att välja
vägar som stimulerar utveckling och tillväxt på
alla plan.

Vi står för öppenhet mellan kommuninvånare,
organisationer och offentlig verksamhet. Vi
välkomnar nya invånare, idéer och företag. Vi
utvecklas tillsammans med vår region och
omvärld.

Hav, skärgård och närhet

I Oxelösund har vi nära till havet och
skärgården, en närhet som ger unika
möjligheter till naturupplevelser och ett rikt
fritidsliv för invånare och besökare. Här finns
attraktiva boendemiljöer med kvalitativa och
varierade bostäder.

Stadens storlek möjliggör närhet till varandra,
till god service och till ett aktivt kultur- och
idrottsliv. Genom vårt strategiska läge och
goda kommunikationer är vi också del av
omvärldens utbud av service, tjänster och
upplevelser.

Omvärld, tillväxt och utveckling

I Oxelösund har vi ett starkt näringsliv som
består av flera olika näringsgrenar och som har
en given plats i regionen. Företagsklimatet är
öppet, vi uppmuntrar nya idéer och tror på
varandra. Servicen, privat och offentlig, är
tillgänglig och av god kvalitet.

Tillsammans med andra bygger vi goda
utbildningsvägar för att främja lärande,
kompetens och möjlighet till utveckling för
både invånare och samhället som helhet. I
Oxelösund kan alla växa.
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Kommunmålen

Mod och framtidstro

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

Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet.

Kommunfullmäktiges mål

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

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

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

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

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

Kommunfullmäktiges mål

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

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

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

Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt.

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

Kommunfullmäktiges mål

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

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

utveckling jämfört med föregående år.
(D/B)

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

Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund.

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

Kommunfullmäktiges mål

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

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

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

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

Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå.

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

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

Kommunfullmäktiges mål

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

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

 Kommuninvånares upplevelse av gott
bemötande och enkelhet att komma i
kontakt med kommunens verksamheter
ökar jämfört med föregående år. (B)
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Hållbar utveckling

Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för
kommande generationer.

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

Kommunfullmäktiges mål

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

 Nettokostnadsandelen skall 2023 vara
max 99%, 2024 100 % och 2025 100 %.
(D/B)

 Kommunkoncernens soliditet ska vara
minst 30% (KS). (B)

 Kommunens värde för hållbart
medarbetarengagemang bland
kommunens anställda ökar jämfört med
föregående år. (B)

 Sjukfrånvaron hos kommunanställda
minskar jämfört med föregående år.
(D/B)

 Balansen mellan kvinnor och män i
kommunens största yrkesgrupper
utvecklas mot en jämnare fördelning
jämfört med föregående år. (D/B)

 För minskad negativ miljö- och
klimatpåverkan ska mängden
uppkommet avfall reduceras och
återvinning öka jämfört med föregående
år (D/B)

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

Kommunstyrelsen

Verksamhetsområde

Kommunstyrelsen har det övergripande
ansvaret för att leda och samordna
kommunens olika verksamheter utifrån de
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har
angivit. Kommunstyrelsen säkerställer genom
sin uppsiktsplikt gentemot övriga nämnder
och bolag att beslutade styrprinciper, lagar
och författningar följs samt att den
ekonomiska förvaltningen är effektiv och
säker.

Kommunstyrelsen bedriver verksamhet bland
annat inom områdena ekonomi, personal,
kommunikation, ärendehantering, inköp,
säkerhetsfrågor, räddningstjänst,
näringslivsfrågor, översiktlig planering, mark-
och exploatering, näringsliv, IT,
fastighetsägaransvar för verksamhetslokaler
samt måltidsverksamhet. Flera av
verksamheterna drivs i samverkan med
andra aktörer.

Ekonomi

  Bokslut
Mål &
budget

Prognos
per april

Mål &
budget

Mål &
budget

Mål &
budget

  2021 2022 2022 2023 2024 2025

Kommunstyrelsen 78 191 74 611 76 302 81 127 79 095 81 045

Kommunstyrelsen är huvudansvarig nämnd
för arbetet med budget och greppet om
framtiden och ska tillsammans med berörda
parter säkerställa att arbetet fortskrider. Vid
behov ger kommunstyrelsen de uppdrag som
behövs för att fortsätta och utveckla arbetet.

I ramen ligger medel för ökade kostnader för
fastighetsverksamheten med årliga 1,2 mkr
och för räddningstjänsten med årliga 0,2 mkr.

Medel för löneökningar har lagts till med
0,8 mkr 2023, och ytterligare 0,9 mkr 2024
och 2025 (2,2%).

I ramen ligger medel för ett förväntat höjt
personalomkostnadspålägg från 39,25% till
42,75% med 0,8 mkr.

Medel för höjda kostnader för IT-service har
lagts till med 1,1 mkr 2023, och ytterligare
0,7 mkr 2024 och 2025.

I ramen ligger medel för ökade kostnader för
partistöd med 0,2 mkr.

I ramen för 2024 ligger medel med 0,4 mkr
för ökat friskvårdsbidrag från 1 000 till 2 000
kr/person som medföljer även 2025.

Ett effektiviseringsbeting på 1% har erlagts år

2023 vilket följer med även 2024 och 2025

(0,8 mkr).

I ramen för 2024 ligger ett
effektiviseringsbeting på kostnader för
fastighetsförvaltning med 4,5 mkr som
medföljer även 2025.

Från och med 2024 ligger ett
effektiviseringsbeting på 30% för
städkostnader.
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Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsområde

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för
verksamheterna kultur, fritid och turism. Det
omfattar bibliotek, kultur, evenemang, konst,
fritidsverksamhet med fritidsanläggningar,
ungdomsverksamhet, fritidsgård,
turistverksamhet med turistbyrå,
konsumentinformation, kulturarvsfrågor och
Oxelösundsarkivet.

Koordinaten utgör ett informationscentrum
och en mötesplats för alla åldrar.
Biblioteksverksamheten följer bibliotekslagen
och har ett omfattande samarbete med
skolor, äldreomsorg och andra kommunala
verksamheter. I Koordinatens uppdrag för
kultur, fritid och turism ingår samverkan med
föreningar, studieförbund, företag och
intressegrupper samt lotteritillstånd.

Ekonomi

  Bokslut
Mål &
budget

Prognos
per april

Mål &
budget

Mål &
budget

Mål &
budget

  2021 2022 2022 2023 2024 2025

Kultur- o fritidsnämnden 29 566 30 777 30 347 30 509 30 541 30 757

Nämnden erhåller ett utökat anslag årligen
för löneökningar under perioden på 0,2 mkr
(2,2%).

I ramen ligger medel för ett förväntat höjt
personalomkostnadspålägg från 39,25% till
42,75% med 0,2 mkr.

Ett effektiviseringsbeting på 1,5 % har erlagts

år 2023 vilket följer med även 2024 och 2025

(0,5 mkr).

Från och med 2024 ligger ett
effektiviseringsbeting på 30% för
städkostnader.
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhetsområde

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

Detaljplanering och uppgifter enligt plan- och
bygglagen avseende bygg-, mark- och
rivningslov.

Lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt
miljö- och livsmedelslagstiftning. Nämnden
ansvarar för tillsyn av hantering av tobak,
folköl och receptfria läkemedel samt
tobaksfria nikotinprodukter.

Nämnden arbetar också med naturvård och
det lokala trafiksäkerhetsarbetet i egenskap
av trafiknämnd.

Nämnden hanterar kommunens GIS-, mät-
och kart verksamhet, vilket innebär att
ansvara för stomnät i plan och höjd liksom att
tillhandahålla geografisk information till
allmän och intern verksamhet.

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden
ansvarar även för förvaltning och drift av
gator, gång- och cykelvägar, parker och
andra offentliga platser.

Ekonomi

  Bokslut
Mål &
budget

Prognos
per april

Mål &
budget

Mål &
budget

Mål &
budget

  2021 2022 2022 2023 2024 2025

Miljö- o samhällsbyggnadsnämnden 28 729 28 294 32 156 33 791 34 258 34 597

Nämnden erhåller ett utökat anslag årligen
för löneökningar under perioden på 0,2 mkr
(2,2%).

I ramen ligger medel för ett förväntat höjt
personalomkostnadspålägg från 39,25% till
42,75% med 0,2 mkr.

I ramen ligger medel för ökade kostnader hos
Kustbostäder för gata o parkförvaltning med
årliga 0,3 mkr.

Nämnden erhåller ett utökat anslag på
750 tkr för att en snabbare
bygglovshantering.
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Utbildningsnämnden

Verksamhetsområde

Utbildningsnämnden ansvarar för utbildning
för barn, unga och vuxna.

Nämnden bedriver förskola, öppen förskola,
omsorg i form av helg och nattomsorg,
förskoleklass, fritidshem, grundskola,

särskola, komvux, svenska för invandrare,
yrkesutbildning och kulturskola. Gymnasium
erbjuds i samverkan med närliggande
kommuner enligt avtal.

Ekonomi

  Bokslut
Mål &
budget

Prognos
per april

Mål &
budget

Mål &
budget

Mål &
budget

  2021 2022 2022 2023 2024 2025

Utbildningsnämnden 309 345 307 960 336 201 343 566 351 669 361 001

Under 2022 har det skett en utredning kring
vuxenutbildnings verksamhet. Arbetet att
utveckla vuxenutbildning på rätt nivå och
med rätt förutsättningar fortsätter under 2023.

Huvudmannen tar ansvar för att
verksamheten får de resurser som behövs
och följer upp och utvecklar verksamheten
med Lärande i Fokus. Det är rektorn som
leder och samordnar det pedagogiska arbetet
på förskolan eller skolan. Rektor organiserar
hur skolan ska utvecklas för barn och elever
samt skapar de bästa förutsättningarna för
deras framtid.

Vi utgår i budgeten från att 90% av antalet
barn i de yngsta åldrarna går i förskolan.
Övriga åldersgrupper är justerade enligt
befolkningsprognos 2023 – 2025 i denna
budget.

Lönerna är också justerade med en
uppräkning på 2,2% för varje år under
perioden. I ramen ligger också medel för ett
förväntat höjt personalomkostnadspålägg
från 39,25% till 42,75%

Från och med 2024 ligger ett
effektiviseringsbeting på 30% för
städkostnader.
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Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsområde

Vård- och omsorgsnämnden bedriver en bred
verksamhet för de kommuninvånare som är i
behov av vård och omsorg samt stöd och
rådgivning. Verksamheten är fördelad på
följande verksamhetsområden.

Social- och omsorgsförvaltningen –
biståndsbedömning (barn och ungdom,
vuxna), färdtjänst och riksfärdtjänst, budget
och skuldrådgivning,
arbetsmarknadsinsatser, familjerätt,
familjecentral, vård och behandling barn,
alkoholtillstånd, behandlingscentrum med

rådgivningsbyrå, personlig assistans,
socialpsykiatri, daglig verksamhet, bostad
med särskild service, korttidsvistelse och
familjehem med mera.

Äldreomsorgsförvaltningen –
biståndsbedömning äldre, hemtjänst, särskilt
boende samt demensboende för äldre,
dagverksamhet, korttidsboende/växelvård,
Öppen Träffpunkt för personer över 65 år
samt hälso- och sjukvårdsorganisation
inklusive rehabilitering och hjälpmedel.

Ekonomi

  Bokslut
Mål &
budget

Prognos
per april

Mål &
budget

Mål &
budget

Mål &
budget

  2021 2022 2022 2023 2024 2025

Vård- o omsorgsnämnden 298 632 304 151 322 739 333 088 344 566 359 013

Nämnden har erhållit ett demografiskt tillskott
på 8,4 mkr 2023, 7,3 mkr 2024 respektive
9,2 mkr för 2025.

För löneökningar erhåller nämnden ett utökat
anslag på 2,2% årligen vilket ger ett tillskott
på 5,2 mkr för 2023,5,3 mkr för 2024 och
5,4 mkr för 2025.

I ramen ligger medel för ett förväntat höjt
personalomkostnadspålägg från 39,25% till
42,75% med 5,2 mkr.

Ett effektiviseringsbeting på 1% har erlagts år
2023 vilket följer med även 2024 och 2025
(3,2 mkr).

Nämnden har erhållit ett ökat anslag på
100 tkr för att erbjuda extra föräldrastöd vilket
följer med även 2024 och 2025.

Från och med 2024 ligger ett
effektiviseringsbeting på 30% för
städkostnader.
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Kommunfullmäktige och övriga nämnder

Verksamhetsområde

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta
beslutande organ.

Valnämnden

Nämnden ansvarar för genomförande av
allmänna val till riksdagen, landstings- och
kommunfullmäktige, val till
Europaparlamentet samt kommunala
folkomröstningar.

Revisionen

Den kommunala revisionen är oberoende
och granskar på kommunfullmäktiges
uppdrag den verksamhet som bedrivs i
nämnderna.

Nyköping/Oxelösunds
Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden utser gode män,
förvaltare och förmyndare och kontrollerar
också deras arbete.

Ekonomi

  Bokslut
Mål &
budget

Prognos
per april

Mål &
budget

Mål &
budget

Mål &
budget

  2021 2021 2022 2023 2024 2025

Kommunfullmäktige 1 009 1 416 1 181 1 546 1 611 1 676

Överförmyndare 1 298 1 648 1 935 2 112 2 135 2 158

Valnämnd 28 32 232 34 135 36

Revision 1 078 948 969 991 1 013 1 036

Summa övriga nämnder 3 413 4 044 4 317 4 683 4 894 4 906

Alla de övriga nämnderna har kompenserats
för arvodeshöjningar, totalt 0,1 mkr.

Överförmyndarnämnden har fått ett ökat
anslag på 0,4 mkr för 2023 vilket följer med
även 2024 och 2025.

Revisionen har fått ett ökat anslag för en
indexuppräkning på 2,5 % på
revisionskostnader.
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Budgetförutsättningar

Mål och budget 2023 - 2025

Utöver befolkningsprognos och ekonomiska
förutsättningar ligger bland annat följande till
grund för framarbetad Mål och budget.

 Koncerngemensam omvärldsanalys
 Genomlysning av kommunens

verksamheter
 Nämndernas förändringsbeskrivning för

att uppfylla preliminära ekonomiska
ramar och mål

 Investeringssatsningar, till exempel ny
förskola

Befolkning – demografi

Befolkningsutvecklingen är viktig för
kommunen eftersom skatteintäkter,
statsbidrag och kostnader grundas på detta.

Folkmängden har utvecklats positivt tidigare
vilket har skapat underlag för att planera och
genomföra investeringar i den samhälleliga
infrastrukturen som förskolor, skolor,
särskilda boenden mm.

Befolkningsprognosen för 2023–2025 är
något mer svårtolkad. Budgeten är beräknad
utifrån:

2023 + 90 invånare

2024 + 90 invånare

2025 + 90 invånare

När budgeten beslutas (november 2022) är
det oklart hur många invånare kommunen
kommer att ha vid årets slut. Målet om
tillväxt, uttryckt som ökat antal invånare
2022, är satt till minst 90 personer. Vid
delåret konstateras att delårsmålet inte är
uppfyllt. Uppföljning efter delårsrapportering
pekar på att vi inte kommer att uppfylla
tillväxtmålet i slutet av året då invånarantalet
bedöms vara oförändrat jämfört med 2021,
det vill säga 12 132 personer.

Framtagen befolkningsprognos ligger till
grund för kommunens resursfördelning till
Utbildningsnämnden samt Vård- och
omsorgsnämnden.

Kommunfullmäktiges barn-
och elevpeng

Utbildningsnämnden tilldelas ett årligt anslag
som är fördelad i två delar, en del som är
baserad på antalet barn/elever

(volymbaserad) och en del som är fast
(anslagsfinansierad). Anslaget finansierar
kommunala och fristående verksamheter. Det
socioekonomiska bidraget är ett fast belopp
som utdelas baserat på statistik från SCB.
Parametrar som valts ut för Oxelösunds
kommun är; andelen nyanlända och
föräldrarnas utbildningsbakgrund.

Den volymbaserade delen består av
framtagen barn- och elevpeng och tilldelas
utifrån antalet barn/elever enligt framtagen
befolkningsprognos för verksamheterna
förskola, grundskola, fritidshem och
gymnasium. Kommunfullmäktiges barn- och
elevpeng innehåller samtliga kostnader
förutom hyra och städ (som
anslagsfinansieras).

Beloppen för kommunfullmäktiges barn- och
elevpeng skapar förutsättningar för
verksamheter enligt följande:

Kf barn- och elevpeng

Ålder Kr/ år Kr/ månad

Förskola 1-3 år 142 549 11 879

Förskola 4-5 år 98 802 8 233

Förskoleklass 6 år 57 154 4 763

Åk 1-3 7-9 år 73 807 6 151

Åk 4-6 10-12 år 80 576 6 715

Åk 7-9 13-15 år 79 822 6 652

Särskola F-6 6-12 år 334 788 27 899

Särskola 7-9 13-15 år 383 801 31 983

Fritidshem 6-12 år 35 970 2 998

Gymnasieskola 16-18 år 137 946 11 495

Beloppen för kommunfullmäktiges barn- och
elevpeng skapar förutsättningar för
verksamheter enligt följande:

Förskola

Bemanning med två förskollärare och en
barnskötare per barngrupp med i snitt 18
barn, är planeringsförutsättningen. Övrig
personal såsom rektor, specialpedagog,
vaktmästare samt övrig personal som har
direkt koppling till förskolan är även
medräknad i beloppet. Ersättning för kost,
läromedel och digitala verktyg ingår.

Grundskola

Kommunfullmäktiges barn- och elevpeng för
de olika årskurserna är en teoretisk
beräkning som styrs av Skolverkets timplan,
klasstorlek och elevhälsa och är en
planeringsförutsättning för
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Utbildningsnämndens verksamhet. Här ingår
också alla andra professioner som har direkt
koppling till grundskolan. Ersättning för kost,
läromedel och en Chromebook per elev är
medräknat i beloppet.

Klasstorlek i genomsnitt

Förskoleklass 15 elever

Åk 1-3 18 elever

Åk 4-6 20 elever

Åk 7-9 22 elever

Fritidshem

Bemanning med 0,75 % fritidspedagog och
0,25 % barnskötare per barngrupp, är en
planeringsförutsättning för
Utbildningsnämndens verksamhet. Ersättning
för kost, pedagogiskt material och en dator
per avdelning finns medräknat i beloppet.

Gymnasium

Kommunfullmäktiges barn- och elevpeng är
beräknad med en uppräkning med 3% från
föregående år. I kostnaden ryms
antagningskansli, elevresor och
inackorderingsbidrag.

Allmänt om barn- och elevpeng

Avräkning av antalet barn/elever och
justering av tilldelning enligt
Kommunfullmäktiges barn- och elevpeng
görs minst tre gånger under innevarande år, i
februari, september och i december.

När utbildningsnämnden i sin tur fördelar den
ekonomiska ramen till rektorer för förskola,
grundskola och fritidshem, är
budgettilldelningen både volym och
anslagsfinansierad. Den volymbaserade
delen baseras på respektives enhets
barn/elevantal (prognostiserad på årsbasis)
och utifrån en framräknad barn- och
elevpeng.

Den anslagsfinansierade delen avser budget
för kostnader för bland annat hyra, städ och
tilläggsbelopp (utifrån ansökan) för
barn/elever med extraordinära behov av
särskilt stöd.

Rektorer ges på detta sätt ekonomiska
förutsättningar för uppdraget för respektive
enhet. Hur resurserna fördelas inom
respektive enhet är rektors ansvar och
fördelningen varierar utifrån lokala behov och
förutsättningar.

Fortsatt utveckling av KF:s barn och
elevpeng

I utvecklingsarbetet ingår också att besluta
vilka resurser som delas ut till enheterna och
vilka som skall finnas centralt.

Resursfördelningen ska tas fram utifrån antal
barn/elever per enhet därefter beslutar rektor
om hur förskolan eller skolan ska organiseras
och fördelar resurser efter barnens eller
elevernas olika förutsättningar och behov.

Skatter och statsbidrag

Vår kommunala utdebitering är för 2022
22,22.

Kommunens intäkter från skatter och
statsbidrag är beroende av hur befolkningen
ser ut (antal och sammansättning).
Befolkningsantalet läses av 1 november och
intäkterna beräknas på detta antal för året
innan budgetåret. 1 november 2021 hade
Oxelösund 12 097 invånare vilket är
utgångspunkt för intäkterna 2022.

Avläsningsdatum Invånarantal
Inkomstår

kommunen

1 nov 2021 12 097 2022

1 nov 2022 12 187 (prognos) 2023

1 nov 2023 12 277 (prognos) 2024

1 nov 2024 12 367 (prognos) 2025

Intäktsprognosen i budgeten bygger på
underlag från Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) från augusti månad (cirkulär
22:28).

Kommunen har dock antagit en egen
prognos för ökning av befolkningsantal.
Ökningstakten förväntas bli högre än
riksprognosen. Detta medför högre intäkter
jämfört med riksprognosen. I budgeten ligger
en ökning på 46,1 mkr (5,6%) för 2023,
36,6 mkr (4,2%) för 2024 och 37,1 mkr
(4,1%) för 2025.

Intäkterna kommer från kommunalskatt och
från olika utjämningssystem, fastighetsavgift
samt extra statsbidrag. Oxelösund får totalt
684,3 mkr från utjämningssystemen samt
89,8 mkr från fastighetsavgifterna för
perioden 2023 - 2025.

Inkomstutjämning

Systemet med inkomstutjämning mellan
kommunerna är till för att säkerställa att alla
kommuner får samma garanterade intäkt
som är lika för hela landet, oavsett vad de
egna invånarna egentligen tjänar.
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Staten garanterar att kommunerna får 115%
av Rikets medelskattekraft, genom att skjuta
till medel utöver kommunalskatten.
Oxelösund får totalt 564,8 mkr i
inkomstutjämningsbidrag 2023–2025.

Kostnadsutjämning

Systemet med kostnadsutjämning mellan
kommunerna är till för att säkerställa att alla
kommuner har samma ekonomiska
förutsättningar för att tillhandahålla
kommunal service till sina invånare.

I utjämningssystemet räknar Statistiska
centralbyrån (SCB) fram standardkostnader
för olika verksamheter, en form av
genomsnittskostnad för riket. Oxelösund får
bidrag till äldreomsorg och gymnasieskola
men betalar för övriga delar där våra
förhållanden är ”bättre” än Riket.

Oxelösund får totalt 102,4 mkr i
kostnadsutjämningsbidrag 2023–2025.

LSS-utjämning

Systemet för utjämning av LSS-kostnader
(Lagen om stöd och service) fungerar på
samma sätt som kostnadsutjämningen.

Eftersom Oxelösund har förhållandevis få
brukare med LSS-behov får kommunen
betala till systemet. För perioden 2023 - 2025
beräknar Oxelösund att få betala 33,2 mkr.

Regleringsbidrag

Regleringsposten utgörs av skillnaden mellan
det aktuella anslaget för
kommunalekonomisk utjämning och summan
av kostnaden för att upprätthålla den
garanterade nivån i inkomstutjämningen,
kostnaden för struktur- och
införandebidragen och nettokostnaden för
kostnadsutjämningssystemet.

Regeringen har beslutat om ökning av det
generella statsbidraget för perioden 2023–
2025. Oxelösund får totalt 50,3 mkr i
regleringsbidrag.

Riktade statsbidrag

Det råder osäkerhet kring vilka riktade
statsbidrag som kommunen kan få under
kommande budgetperiod och vilka villkor
som de olika statsbidragen är förenade med.
Det innebär att det läggs ett stort ansvar på
nämnderna att aktivt söka de medel som
riktas till respektive verksamhet. Det ska
också följas upp när verksamhetsplanen
återrapporteras till kommunstyrelsen på

kommunstyrelsens första sammanträde
budgetåret.

Taxor och avgifter

Att ta ut taxor och avgifter är ett sätt för
kommunen att finansiera sin verksamhet.

Kommunallagen ger kommunen rätt att ta ut
avgifter för tjänster och nyttigheter som
tillhandahålls. Undantag gäller dock de
tjänster som kommunen är skyldig att
tillhandahålla. I dessa fall får avgifter tas ut
endast om lagen tillåter det.

För övriga tjänster och nyttigheter får
kommunen endast ta ut avgifter som
motsvarar de kostnader som kommunen har
för att tillhandahålla tjänsterna.

I Oxelösund har våra bolag ansvar för VA-
och renhållningsverksamheten och
kommunens intäkter från taxor och avgifter är
jämförelsevis låga.

Pris- och löneökningar

Nämnderna har kompenserats för
arvodeshöjningar och lönekostnadsökningar
samt ökade städkostnader.
Utbildningsnämnden och Vård- och
omsorgsnämnden har kompenserats för
ökande befolkning i respektive nämnds
demografiuppräkning.

SKR bedömer den allmänna inflationen
(Ekonomi Nytt augusti 2022) till 6,6% under
2023, 2,6% under 2024 och 2,0% under
2025. Kommunen har räknat upp anslagen
med ökade kostnader för inflation i vissa fall
med ca 3%.

Timlönerna bedöms av SKR (cirkulär från
september 2022) öka med 2,5% 2023, 2,6%
2024, respektive 3,0% 2025. Kommunens
lokala antagande skiljer sig något från SKR.
Alla lönemedel (2,2%) förutom den centrala
potten (0,3%) är utlagda i ramarna.

I den centrala lönepotten som
kommunstyrelsen disponerar för prioriterade
grupper och löneglidning finns 0,3 % per år.
Det motsvarar en årlig ökning med ca
1,5 mkr.

Kostnadsutveckling

För 2023 ökar nämndernas resurser (anslag)
med 33,0 mkr jämfört med prognosen för
2022. För 2024 ökar de med 38,7 mkr och
2025 med 43,7 mkr.
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Utvecklingen av olika kostnadsslag för det
nya året kan inte bedömas innan nämnderna
har arbetat fram sina detaljbudgetar.

Personalkostnadernas utveckling beror bland
annat på om antalet årsarbetare förändras,
men i mål och budget 2023 – 2025 redovisas
den antagna lönekostnadsutvecklingen som
2,2% per år. Dessutom finns en avsättning på
0,3% för prioriterade grupper och
löneglidning.

Förändringen av anslagen innehåller
löneökningar om 11,1 mkr 2023, 11,4 mkr
2024 respektive 11,6 mkr 2025. Dessutom
ingår kostnadsuppräkningar för bland annat
drift av fastigheter, förstärkning av barn- och
elevpengen och ett demografiskt tillskott.

Nya kapitalkostnader budgeteras centralt.
Dessa kostnader beräknas till 8,5 mkr år
2023, 28,9 mkr 2024 respektive 46,3 mkr
2025. Fördelning kommer att ske till
nämnderna mot bakgrund av den verkliga
kostnadsutvecklingen och investeringstakten
genom tilläggsanslag i början av varje
budgetår.

Utvecklingen av avskrivningar och finansiella
kostnader drivs av planerade och
genomförda investeringar. Den ambitiösa
investeringsplanen innebär att
avskrivningarna kan komma att öka från
39,4 mkr år 2022 till 74,3 mkr år 2025. En
förändring av nyttjandeperioden för sporthall
och simhall har medfört högre
avskrivningskostnader med årliga 6,0 mkr.

Under kostnader för finansförvaltningens
verksamhet finns förutom de årliga
upplösning av Citybanan och en budget för
övergripande konsultkostnader också en
budget för avrop för kostnader för ett LSS
boende. Under bokslut 2021 har tagits ett
beslut om bokslutsdispositioner som har
verkställt under 2022. Samtliga kostnader
beräknas till 2,5 mkr år 2023, 3,8 mkr år 2024
och 3,8 mkr år 2025.

Kostnaden för pensioner förväntas öka från
49,5 mkr bokslut 2021 till 53,8 mkr 2025. Ett
nytt pensionsavtal träder i kraft 1 januari
2023. Kommuner och regioner får då ett
avgiftsbestämt i stället för förmånsbestämt
pensionssystem. Avsättningen höjs och i det
nya avtalet ingår också en
inflationskompensation. Det nya avtalet
innebär en rejäl ökning på pensions-
kostnader.

För oförutsedda utgifter finns 4,5 mkr 2023
9,0 mkr för 2024 och 9,4 mkr för 2025 (0,5%
respektive 1% av skatter och statsbidrag).

Finansiella intäkter och
kostnader

Kommunens finansiella intäkter är
huvudsakligen räntor på de lån som lånas ut
till våra bolag genom koncernbanken. Under
perioden 2023 – 2025 antas bolagens
låneskuld öka och då ökar också
ränteintäkterna.

Övriga intäkter är mestadels aktieutdelningar
från bland annat Oxelösunds Kommuns
Förvaltnings AB (Förab), Oxelösunds hamn
och överskottsmedel från Kommuninvest.

De finansiella kostnaderna består av räntor
på kommunens och bolagens lån genom
koncernbanken. Med stigande
upplåningsvolymer kommer räntor och andra
finansiella kostnader att öka från 18,6 mkr
2022 till 36,2 mkr 2025. Av denna ökning
finansierar de kommunala bolagen ca 10–15
mkr via koncernbanken. De finansiella
kostnaderna ökar snabbare än de finansiella
intäkterna. Från och med år 2023 kommer
finansnettot att vara negativt. Övriga
finansiella kostnader är bland annat
räntekostnaden på pensionsskulden och
bankavgifter.

Försäljningar och
exploateringsområden

Kommunen har upprättat en budget över den
förväntade exploateringsverksamheten under
kommande år. Den är beskriven och
uppdelad under egen rubrik i dokumentet
vilken finansieras med driftbudgeten om
1,9 mkr 2023. För närvarande budgeteras
0 kr för 2024–2025 på grund av stor
osäkerhet.

Investeringar

Oxelösund är fortsatt i en intensiv
investeringsperiod.

I mål och budget 2023 finns 192,7 mkr
avsatta till bland annat en ny förskola,
ombyggnation av skolor, renovering av stallet
i Stjärnholm, gator och vägar och
välfärdsteknik. Investering i en vågbrytare
kommer att göras för att få en trygg och
säker gästhamn.

Investeringsplanen överstiger det långsiktiga
investeringsutrymmet som kommunen skapar
genom resultat, avskrivningar och försäljning
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av anläggningstillgångar. Därav kommer
kommunen vara tvungen att öka sin
upplåning.

Även de kommunala bolagen Oxelö Energi
AB (OEAB) och Kustbostäder i Oxelösund
AB (Kustbostäder) kommer att öka sin
upplåning under planperioden. Detta
beroende på att Kustbostäder kommer att
genomföra en stor nybyggnation i
Oxelösunds centrum och OEAB kommer att
investera i en ny fjärrvärmeledning till
Nyköping.

Upplåning

Koncernbanken sköter upplåningen för hela
kommunkoncernen.

Behovet för kommande år är svårt att
bedöma, eftersom det både beror på
kommande politiska beslut i koncernens
budgetprocess, följsamheten i verksamheten
mot tilldelade medel, investeringsutgifter,
tilläggsbudgeteringar och inkomster från
försäljning av anläggningstillgångar.

Mot bakgrund av dessa faktorer beräknas
kommunens upplåningsbehov i finansplanen
till 110,0 mkr 2023, 70,0 mkr 2024 och inget
upplåningsbehov 2025, totalt 180,0 mkr.

Sedan ligger ett förväntat upplåningsbehov
för de kommunala bolagen på 60,0 mkr 2023,
85,0 mkr 2024 och 65,0 mkr 2025.

Låneskulden var 924,2 mkr i bokslut 2021
och bedöms stiga till 1 364,2 mkr i bokslut
2025.

Finansiella mål

Kommunen har tre finansiella mål som också
finns med under kommunmålet hållbar
utveckling. Om dessa tre mål uppnås i
bokslutet för respektive år visar Oxelösunds
kommun god ekonomisk hushållning utifrån
ett finansiellt perspektiv. Om 50 %
måluppfyllelse och däröver nås av
koncernmål och nämndmål i bokslutet för
respektive år, visar Oxelösunds kommun god
ekonomisk hushållning ur ett
verksamhetsmässigt perspektiv

Resultat

Kommunens resultat ska vara tillräckligt stort
för att ha beredskap för svängningar i
ekonomin och oförutsedda händelser av
större karaktär. I mål och budget finns en
reserv för oförutsedda utgifter på cirka 0,5%
år 2023 respektive 0,7% år 2024 och 0,8%
2025 av skatter och statsbidrag.

För perioden 2023–2025 är resultatkravet
0%.

Resultatkravet uppnås budgetåret 2023 men
inte under planåren 2024 och 2025. Då
planeras att vi ska använda 7,9 mkr
respektive 9,8 mkr av tidigare avsatta medel i
en resultatutjämningsreserv och därmed
uppfylla resultatmålet även 2024 och 2025.

Nettokostnadsandel

I mål och budget finns ett mål att
nettokostnadsandelen ska vara max 99 % år
2023 och max 100 % år 2024 och 2025.

Ett värde under 100 % betyder att intäkterna
från skatter och statsbidrag täcker
verksamhetens kostnader. I bokslut 2021 låg
nettokostnadsandelen på 94,3 %. Prognosen
per april för 2022 pekar mot en
nettokostnadsandel på 96,5 %.

För budgetperioden förväntas en
nettokostnadsandel på 98,6 % år 2023. År
2024 och 2025 förväntas nyckeltalet
underrstiga 100 %, år 2024 99,9 % och år
2025 99,9 %.

Soliditet

I mål och budget finns målet att
kommunkoncernens soliditet skall vara minst
30 %. Soliditet anger hur stor andel av
tillgångarna är finansierade med eget kapital.

Kommunkoncernens soliditet i bokslutet 2021
var 33,9%.

Kommunens soliditet i bokslutet 2021 var
23,8 % och minskar under perioden till
17,9 % 2025.

Det egna kapitalet var 405,7 mkr i bokslut
2021 och stiger gradvis till 419,8 mkr år 2023
men minskar sedan till 395,2 mkr år 2025.

Kommunen beräknar samtidigt att
tillgångarna stiger från 1 702,0 mkr i bokslut
2021 till 2 186,0 mkr år 2025.

Budgetkontroll

Om ovanstående nyckeltal skall nås krävs att
nämnderna håller sina budgetar och att
verksamheterna tar till vara möjligheterna till
effektivisering och digitalisering utifrån det
som har beskrivits i respektive nämnds
förändringsbeskrivning. Genom att utveckla
verksamheten, förändra och förädla
arbetssätt och rutiner kan nämnderna
framgångsrikt möta den utmanande
framtiden som vi kommer att möta.
Respektive nämnd kommer också att bli
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tvungen att prioritera i sin verksamhet och
både gasa och bromsa inom sitt
ansvarsområde för att nå en budget i balans.
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Driftredovisning

Bokslut

2021

Mål &

budget

2022

Prognos

per april

2022

Mål &

budget

2023

Mål &

budget

2024

Mål &

budget

2025

Kommunstyrelse -78 191 -79 366 -76 302 -81 127 -79 095 -81 045

Övriga nämnder -4 275 -4 348 -4 467 -4 683 -4 894 -4 906

Utbildningsnämnd -309 345 -314 418 -336 201 -343 566 -351 669 -361 001

Vård- o Omsorgsnämnd -298 632 -314 243 -322 739 -333 088 -344 566 -359 013

Miljö- o Samhällsbyggnadsnämnd -28 729 -31 017 -32 156 -33 791 -34 258 -34 597

Kultur- o Fritidsnämnd -29 566 -29 573 -30 347 -30 509 -30 541 -30 757

Kapitalkostnader nya investeringar -29 324 -8 468 -28 912 -46 315

Delsumma nämnder -748 738 -802 289 -802 212 -835 232 -873 935 -917 634

Delsumma exploateringar 8 852 7 519 7 519 1 850 0 0

Oförutsett -4 049 -6 917 -4 500 -6 096 -7 767

Löneöversyn för prioriterade grupper -3 981 -880 -2 372 -3 868 -5 397

Finansförvaltningens verksamhet -2 365 -3 000 -1 000 -2 500 -3 800 -3 800

Pensionskostnader -49 512 -44 274 -43 091 -60 258 -57 201 -53 750

Interna poster 63 155 91 532 80 071 101 871 110 373 126 754

Delsumma verksamheten övrigt 11 278 36 228 28 183 32 241 39 408 56 040

Verksamhetens intäkter och kostnader -728 608 -758 542 -766 510 -801 141 -834 526 -861 594

Avskrivningar o nedskrivningar -26 211 -45 058 -39 379 -49 946 -64 548 -74 346

Skatter 584 340 571 515 585 629 612 522 641 392 671 253

Statsbidrag 206 671 238 211 249 210 250 477 258 198 265 448

Extra statsbidrag 9 477 7 203

Skatter och statsbidrag 800 488 816 929 834 839 862 999 899 590 936 701

Finansiella intäkter 9 411 13 408 9 530 17 840 21 741 25 613

Finansiella kostnader -9 919 -18 640 -12 952 -28 653 -30 122 -36 171

Finansnetto -508 -5 232 -3 422 -10 813 -8 381 -10 558

Resultat 45 161 8 097 25 528 1 100 -7 865 -9 797

Medel till / Användning av

resultatutjämningsreserv RUR -15 000 7 865 9 797

Resultat enligt balanskravet 30 161 8 097 25 528 1 100 0 0

Finansiellt mål:

0 % av skatter o statsbidrag 0 0 0

Balanskravsresultat efter resultatkrav 30 161 8 097 25 528 1 100 0 0
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Resultatplan

Bokslut

2021

Mål &

budget

2022

Mål &

budget

2023

Mål &

budget

2024

Mål &

budget

2025

Verksamhetens intäkter 224 921 212 617 229 996 234 596 239 288

Verksamhetens kostnader     Not 1 -962 381 -978 678 -1 032 986 -1 069 121 -1 100 882

Exploateringar 8 852 7 519 1 850 0 0

Avskrivningar -26 211 -45 058 -49 946 -64 548 -74 346

Verksamhetens nettokostnader -754 819 -803 600 -851 087 -899 074 -935 940

Skatteintäkter 584 340 571 515 612 522 641 392 671 253

Generella statsbidrag och utjämning 206 671 238 211 250 477 258 198 265 448

Extra statsbidrag 9 477 7 203 0 0 0

Verksamhetens resultat 45 669 13 329 11 912 516 761

Finansiella intäkter 9 411 13 408 17 840 21 741 25 613

Finansiella kostnader -9 919 -18 640 -28 653 -30 122 -36 171

Resultat efter finansiella poster 45 161 8 097 1 100 -7 865 -9 797

Årets resultat 45 161 8 097 1 100 -7 865 -9 797

Not 1

Nämndernas resultat / anslag

Kommunstyrelsen -78 191 -79 366 -81 127 -79 095 -81 045

Fullmäktige, Valnämnd,

  Överförmyndare, Revision -4 275 -4 348 -4 683 -4 894 -4 906

Utbildningsnämnd -309 345 -314 418 -343 566 -351 669 -361 001

Vård- o Omsorgsnämnd -298 632 -314 243 -333 088 -344 566 -359 013

Miljö- o Samhällsbyggnadsnämnd -28 729 -31 017 -33 791 -34 258 -34 597

Kultur- o Fritidsnämnd -29 566 -29 573 -30 509 -30 541 -30 757

Kapitalkostnader nya investeringar -29 324 -8 468 -28 912 -46 315

Summa nämnder och styrelser -748 738 -802 289 -835 232 -873 935 -917 634

Oförutsett -4 049 -4 500 -6 096 -7 767

Löneöversyn, prioriterade grupper -3 981 -2 372 -3 868 -5 397

Finansförvaltningens verksamhetskostnader -2 365 -3 000 -2 500 -3 800 -3 800

Finansierat av intäkter -224 921 -212 617 -229 996 -234 596 -239 288

Avgår:  interndebiterad kapitalkostnad 32 600 59 549 58 056 77 005 92 552

Summa verksamhetens bruttokostnader -943 424 -966 387 -1 016 544 -1 045 290 -1 081 334

Pensionskostnader -49 512 -44 274 -60 258 -57 201 -53 750

Avgår:  interndebiterat po-pålägg 30 555 31 983 43 815 33 368 34 202

Verksamhetens kostnader -962 381 -978 678 -1 032 986 -1 069 122 -1 100 882
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Balansplan

Bokslut

2021

Mål &

budget

2022

Mål &

budget

2023

Mål &

budget

2024

Mål &

budget

2025

TILLGÅNGAR

Fastigheter, maskiner och inventarier 940 437 1 176 273 1 211 254 1 252 995 1 228 929

Värdepapper, aktier och andelar 72 341 70 589 70 589 70 589 70 589

Fordringar, utlämnade lån 485 610 624 687 594 687 679 687 744 687

Anläggningstillgångar 1 498 388 1 871 549 1 876 530 2 003 271 2 044 205

Bidrag till statlig infrastruktur 5 970 5 470 4 970 4 470 3 970

Likvida medel 132 607 8 780 23 234 54 001 75 270

Kortfristiga fordringar 65 062 50 199 67 691 69 044 70 425

Omsättningstillgångar 197 669 58 979 90 925 123 045 145 695

SUMMA TILLGÅNGAR 1 702 027 1 935 999 1 972 424 2 130 787 2 193 870

EGET KAPITAL

Ingående eget kapital 360 493 374 219 419 657 420 757 412 892

Justering eget kapital

Årets resultat 45 161 8 097 1 100 -7 865 -9 797

SUMMA EGET KAPITAL 405 654 382 316 420 757 412 892 403 095

AVSÄTTNINGAR

Avsättn. pensioner (intjänat from 1998) 87 519 87 247 112 727 118 899 121 624

Övriga avsättningar 42 175 42 444 42 444 42 444 42 444

SUMMA AVSÄTTNINGAR 129 694 129 691 155 171 161 343 164 068

SKULDER

Kommunens upplåning 439 513 593 457 549 513 619 513 619 513

Bolagens upplåning 484 687 624 687 594 687 679 687 744 687

Övriga långfristiga skulder 965 995 1 025 1 055 1 085

Långfristiga skulder 925 165 1 219 139 1 145 225 1 300 255 1 365 285

Kortfristiga skulder 241 514 204 853 251 271 256 297 261 423

SUMMA SKULDER 1 166 679 1 423 992 1 396 496 1 556 552 1 626 708

SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL 1 702 027 1 935 999 1 972 424 2 130 787 2 193 870

Ansvarsförbindelse, pensioner 250 106 233 848 233 479 233 214 213 543

Borgensåtagande 25 127 27 893 25 215 25 260 25 306

Avsatt till RUR 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
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Kassaflödesplan

Bokslut

2021

Mål &

budget

2022

Mål &

budget

2023

Mål &

budget

2024

Mål &

budget

2025

Resultat efter finansiella poster 45 161 8 097 1 100 -7 865 -9 797

Just. för poster ej ingår i kassaflöde 37 899 36 943 79 292 71 370 77 721

Kassaflöde från löpande verksamhet före

förändring av rörelsekapital
83 060 45 040 80 392 63 506 67 924

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital

Ökning (-) / minskning (+) av fordringar -16 813 -1 104 -1 327 -1 354 -1 381

Ökning (+) / minskning (–) skulder 44 614 3 705 4 927 5 025 5 126
Ökning (-) / minskning (+) av expl.tillgångar 0 0 0 0 0

Kassaflöde från löpande verksamhet 110 861 47 641 83 992 67 177 71 669

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 230 2 050 -7 150 -1 300 -1 550

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -192 701 -213 515 -179 583 -105 140 -48 880

Förändring av finansiella anläggningstillgångar -52 674 -70 000 -60 000 -85 000 -65 000

Försäljning av anläggningstillgångar 6 315

Kassaflöde från investeringsverksamhet -240 290 -281 465 -246 733 -191 440 -115 430

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 287 200 312 000 203 000 258 000 181 000

Amortering av lån -77 000 -70 000 -73 000 -103 000 -116 000

Förändring av övriga långfristiga skulder 30 30 30 30 30

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 210 230 242 030 130 030 155 030 65 030

Periodens kassaflöde 80 801 8 206 -32 711 30 767 21 269

Likvida medel vid periodens början 51 805 12 054 55 945 23 234 54 001

Likvida medel vid periodens slut 132 606 20 260 23 234 54 001 75 270
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Investeringsplan

 

Mål &
budget
2023

Mål &
budget
2024

Mål &
budget
2025

 

Kommunstyrelse  

Fastighetsbudget RE + Pluh X X X

Småbåtshamnar och gästhamn bryggor X X X

Verksamhetsanpassning och energieffek. Peterslundsskolan X X

Sporthall X X X

Simhall X X X

Utredningskostnader Simhall o sporthall X

Säbo etapp 2 X X

Forts. Stjärnholm Stallet takrenovering X X

Projektering totalrenovering /energiefektivisering kommunhuset   X

Renovering av befintligt Björntorp X X X

Anpassningar ny lokal hemtjänstgrupp Björntorp X

Björntorp Fönster X

Björntorp varuhiss, utvändig X

Björntorp Proj. Säbo o Ny-till byggnation äldreboende etapp 1 X

Björntorp nya inventarier X

Björntorp Reservkraft X

Restaurang vid Läget (inkl förstudie o projektering) X

Oxelöskolan X

Byggstaket 750 m inkl montage (Byggmästaren 8) X

D-Skolan Event-konferens X

Flytt av Sjömack X

Peterslundsängen fsk 4-6 X

Kommunhuset Energieffektivisering (sänker driftkostnad) X

Fiskehamnen Piren Förfr.underl Ö-vik X

Ramdalsanläggning, entré IP X

Ramdalen byte grundvattenpump X

Stenviks förskola X

Lösning felanmälan (KOS och IT) X

Kost - Ny förskola köksutrustning X X X

Kost - Vagnar och annan utrustning X X X

IT - Sensorer och IoT X X X

IT - Automatisering av verksamhetsprocess X X X

IT E-tjänster integrations och utveckling X

KOS - program/system för MDM-lösning X

Stab, System för verksamhetsutveckling   X

Inköp marknadsplats,e-handel X

Ny modul ekonomisystemet (ekonomi) X

Ny modul fastighetssystem (ekonomi/fastighet) X

MEX, Aspa detaljplan infrastruktur- va X

Byggmästaren 8 markberedning X

Näsuddsvägen (dagvattensystem) X

Vågbrytare gästhamnen X    

Totalt Kommunstyrelsen 157 003 65 800 21 300
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Investeringsplan fortsättning

 

Mål &
budget
2023

Mål &
budget
2024

Mål &
budget
2025

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd  

GIS instrument/flygfotografering X

Park/torg/badplatser/allmänna ytor X X X

Upprustning bryggor, Jogersöbadet X

ÖST-VÄST Prisman/Torg X

Utveckling Läget – Gästhamnsområdet X

Broar/tunnlar, upprustning 19 olika objekt X

Beläggningsunderhåll X X X

Utveckling Ramdalshamnen – Gästhamnsområdet   X

Utveckling Järntorget   X

GIS flygfoto     X

Totalt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 18 100 15 500 11 000

 

Utbildningsnämnd  

Inventarier samt arbetsmiljöförbättrande åtgärder X X X

Inventarier Peterslundsskolan   X

Förskolegårdar behöver nätverksuppkoppling - WiFi X    

Totalt Utbildningsnämnd 1 900 6 500 1 500

 

Kultur- och fritidsnämnd  

Inventarier Koordinaten X X X

Inventarier åtgärder i kommunen X X X

Ramdalens idrottsplats X X X

Boulebanor X

WC publik vid Ramdalens IP X

Offentlig konst X X

Inventarier sporthallar   X  

Totalt Kultur- och fritidsnämnd 2 120 1 430 1 120

 

Vård- och omsorgsnämnd  

SOF, Digitalisering och IT X X X
SOF, Inventarier X X X

SOF, Utrustning X X X

ÄF, Digitalisering och IT X X X

ÄF, Inventarier X X X

ÄF, Utrustning X X X

Totalt Vård- och omsorgsnämnd 9 110 3 610 3 910

 

Investeringsreserv 4 500 14 100 11 600

       

Totala investeringar 192 733 106 440 50 430
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Exploateringsbudget

 

Mål &
budget
2023

Mål &
budget
2024

Mål &
budget
2025

 

Totalt exploateringsbudget 1 850 0 0

Mark- och exploatering ligger organisatoriskt
under kommunstyrelsen. Syftet är att skapa
förutsättningar för en mer effektiv
exploatering av kommunägda fastigheter,
vilket skall leda till ett ökat bostadsbyggande,
ökad inflyttning och ökad företagsetablering.
Genom exploateringsbudgeten ges ett
tydligare uppdrag och riktade ekonomiska
resurser för arbetet.

Intäkter kommer huvudsakligen från
försäljning av fastigheter. Kostnader består till
största delen av framtagande av
exploateringsområden med detaljplaner,
saneringsarbeten och utbyggnad av
infrastruktur inom dessa områden.

Inom Oxelösunds kommun finns ett antal
områden som är intressanta att utveckla med
bostäder och lokaler till privatpersoner och
företag.

Kommunstyrelsen arbetar tillsammans med
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och
de kommunala bolagen för att ta fram nya
områden att exploatera. Uppdrag har getts till
berörda nämnder att säkerställa att arbetet
fortskrider enligt plan.

Under budgetperioden 2023 - 2025 fortsätter
planerna med att utveckla och iordningställa
kommunal mark för att sälja till intresserade
exploatörer, arrendatorer och privatpersoner.
Påbörjade arbeten med detaljplaner fullföljs
och arbetet med att undersöka vilka områden
som eventuellt behöver saneras fortsätter.

Budgeten för exploateringar baseras på
bedömningar av vad som kommer att ske
under budgetperioden. Eftersom kommunen
vid byggnation är beroende av byggherrars
beslut är sannolikheten stor att andra
områden än nu budgeterade omfattas av
byggnation. Arbetet kommer bedrivas enligt
budgeten så att budgeterade intäkter nås vid
årsslut genom aktivt arbete med
intäktsbedömningar genom värderingar och
beslut om försäljning av fastigheter och
kostnadskontroll genom beslut om att starta
eller avvakta olika exploateringsåtgärder.

Mark och exploaterings planer för 2023-2025
är bland annat att fortsätta och
förhoppningsvis slutföra flera större
detaljplanearbete för områden vid ex
Badhusviken och Aspa. Dessutom finns långt
gångna planer för att fullfölja försäljningen till
Toltorps bygg av mark, så kallade.
Cirkusplatsen som ligger inom fastigheten
Oxelö 8:20.

Markanvisningar pågår som kan leda till
försäljningar av mark. Process för att ta fram
villatomter till försäljning i Inskogen så att det
finns tomter tillgängliga till försäljning när
marknaden ekonomiskt blir stabilare igen
finns uppstartad. På flera markområden i
kommunen pågår utredningar angående av
att det finns föroreningar i marken. Dessa
utredningar är komplicerade och leder ofta till
kostsamma åtgärder men förhoppningsvis till
att kommunen kan sälja mark till intresserade
exploatörer.
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Kommunkoncernen

Oxelösund kommunkoncern består av
bolagskoncernen och intressebolag som
tillsammans utgör en ekonomisk enhet
gentemot omvärlden. Koncernen omfattar
kommunen samt de företag i vilka kommunen
har ett väsentligt inflytande eller där
kommunens andel uppgår till minst 20
procent. De bolag som kommunen äger
tillsammans med andra aktörer ingår i
koncernen motsvarande den ägda andelen.

Bolagskoncernen omfattar Oxelösunds
kommuns Förvaltnings AB (Förab),
Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö
Energi AB.

Intressebolagen omfattar Oxelösunds Hamn
AB (50% andel), Nyköpings-Oxelösunds
Vattenverksförbund (NOVF, 43% andel) och
Onyx Näringslivsutveckling i Oxelösund och
Nyköping (20% andel).

100 %100 %

20 % 100 %50 % 43 %

43 %

Oxelösunds
kommun

Oxelösunds
Hamn AB

NOVF
Nyköpings-
Oxelösunds

Vattenverksförbund

Onyx
Näringslivsutveckling
i Oxelösund och

Nyköping

Oxelösunds
kommuns

förvaltning AB
(Förab)

Kustbostäder i
Oxelösund AB

Oxelö Energi AB

Kommunbolagen

För de helägda kommunala bolagen finns
bolagsordning och ägardirektiv som är
antagna av kommunfullmäktige.
Ägardirektiven ses över årligen och beslutas
vid samma tillfälle som Mål och budget.

Bolagsordningen anger tillsammans med
lagstiftning ramarna för verksamheten.
Ägardirektiven fungerar som ett komplement
där kommunens/ ägarens förväntningar och
krav på bolagen framgår.

Oxelösunds kommuns
förvaltnings AB

Oxelösunds kommuns förvaltnings AB
(Förab) ska äga och förvalta aktier i bolag
som Oxelösunds kommun använder för sin
verksamhet. Förab ska tillhandahålla

finansiella, administrativa och konsultativa
tjänster för dessa bolag.

Oxelö Energi AB

Oxelö Energi AB (OEAB) ska arbeta med
energiförsörjning, vatten- och avlopp och
renhållning. Bolaget ska bedriva vatten-,
avlopps- och renhållningsverksamhet samt
stadsnät.

Kustbostäder i Oxelösund AB

Kustbostäder i Oxelösund AB (KBAB) ska
bygga, förvärva, avyttra, äga och förvalta
fastigheter och tomträtter inom Oxelösunds
kommun. Fastigheter för kommersiella
ändamål erbjuds också för näringslivet.

Bolaget sköter underhåll och skötsel av gator,
vägar, parker och andra offentliga platser på
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uppdrag av Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.

Ägardirektiv

Kommunen har en företagspolicy som
övergripande ägardirektiv. Den beskriver
kommunens relation till bolagen i
bolagskoncernen. Sådant som gäller alla
bolagen regleras i företagspolicyn.

Övriga ägardirektiv finns samlade i ett
dokument per bolag.

De kommunala bolagen ska bidra till att
kommunen når visionen och de kommunmål
som Kommunfullmäktige antagit. Arbetet
redovisas två gånger per år; per augusti och
per december.

Bolagen redovisar sin ekonomi per april,
augusti och december till Kommunstyrelsen.

Kommunen ska erhålla utdelning från Förab i
enlighet med av kommunfullmäktige beslutad
avkastningsplan.
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Riskanalys

Valutarisk

Kommunkoncernen har få in- eller
utbetalningar i utländsk valuta. Hela
låneskulden är placerad i svensk valuta.

Finansieringsrisk

Genom medlemskapet i Kommuninvest har
kommunen och de kommunala bolagen
kunnat skaffa kapital på ett effektivt sätt. Till
koncernkontot finns en checkkredit på 60 mkr
knuten. Denna kan utnyttjas utan förbehåll.

Kommunens finanspolicy reglerar hur
låneportföljen ska utformas för att minimera
finansieringsrisken. Där regleras
förfallostrukturen när kapitaltillgångar förfaller
till betalning i skuldportföljning.

Risken hanteras genom att reglera den
volymvägda, genomsnittliga
kapitalbindningstiden i skuldportföljen. Enligt
finanspolicyn och riktlinjer ska en jämn
fördelning på kreditförfall eftersträvas samt
att den genomsnittliga kapitalbindningen inte
bör understiga 2 år.

Ränterisk

Kommunens finanspolicy reglerar hur
låneportföljen ska utformas för att minimera
ränterisken. Finansiella derivatinstrument kan
användas för att få en effektiv och flexibel
hantering av ränterisken i befintliga
ränteförfall.

Risken hanteras genom att sprida
räntebindningen i skuldportföljen. Enligt
finanspolicyn och riktlinjer ska en jämn
fördelning på räntebindningstiden
eftersträvas samt att den genomsnittliga
räntebindningen är mellan 2–5 år.

Under våren 2022 har räntorna stigit kraftigt
och prognosen i oktober när detta skrivs är
att räntorna fortsätter stiga.
Kommunkoncernen är inne i en kraftig
investeringsfas där lånenivåerna kommer att
öka. Detta kommer att medföra stor press på
både bolagens ekonomi och kommunens.

Per delår 2022 ligger den genomsnittliga
räntesatsen på strax under 1 % för 2023 har
kommunen utgått från en genomsnittlig
räntesats på 3%.

Inflationsrisk

Under våren 2022 har inflation ökat kraftigt
Riksbanken försöker motverka detta genom
att höja räntan. Det är främst livsmedel och el
som har haft och väntas få kraftiga
prisökningar. Kommunen har tillsammans
med de kommunala bolagen ett arbete igång
för att spara energi och försöka kapa
effekttoppar. I budgeten finns också reserv
på cirka 0,5 % av skatter och statsbidrag
4,5 mkr som delvis kan användas som reserv
för kraftiga energiprisökningar.

Borgensåtagande

Oxelösunds kommun har ingått en solidarisk
borgen såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga
förpliktelser. Samtliga kommuner som är
medlemmar i Kommuninvest har ingått
likalydande borgensförbindelser. Mellan
dessa kommuner har ingåtts ett avtal hur
ansvaret skall fördelas på varje
medlemskommun vid ett eventuellt infriande
av borgensansvaret. Principerna för denna
fördelning sker efter en beräkningsmodell
grundad på alla medlemmars respektive
ägarandel i Kommuninvest. Oxelösunds
andel är cirka 0,2%.

Kommunens koncernbank tar upp alla lån för
koncernen, både kommunen och de
kommunala bolagen. Koncernbanken hade
en total upplåning 1 oktober på 924 mkr hos
Kommuninvest.

Intern kontroll

Kommunfullmäktige har antagit ett
reglemente för intern kontroll. Nämnderna
ska årligen genomföra intern kontroll och följa
upp utfallet av dessa inom sina respektive
verksamheter. En samlad bedömning för hela
kommunen avges i bokslutet av
kommunstyrelsen.



37 (40)

Budgetregler

Styrsystemet

Kommunfullmäktige styr kommunkoncernens
verksamheter genom Mål och budget.
Dokumentet innehåller vision, koncernmål,
ekonomiska ramar, investeringsplan,
exploateringsbudget, barn- och elevpeng och
budgetregler. Mål och budget beskriver vad
kommunen förväntas uppnå under
budgetperioden och med vilka resurser.

I enlighet med kommunens riktlinjer för
styrdokument kan mål förekomma i andra
dokument som fastställts av
kommunfullmäktige. Detta sker med stor
restriktivitet och enbart inom områden som
inte täcks in av formuleringar i Mål och
budget. Syftet är att säkerställa möjligheten
att överblicka och följa upp
kommunfullmäktiges mål.

Om det finns krav och behov av mer utförliga
planer/riktlinjer arbetar respektive ansvarig
nämnd/ styrelse/förvaltning fram och följer
upp dessa.

Mål- och budgetprocessen

Mål- och budgetberedningen utgörs av
kommunstyrelsens arbetsutskott och leder
arbetet med att ta fram förslag till kommande
års Mål och budget med flerårsplan. Arbetet
sker i nära samverkan med nämnder och
styrelser, ledningen för de olika
verksamheterna och de kommunala bolagen.
Tidigare årsbudget är utgångspunkt för
arbetet samt innevarande årsuppföljningar av
utfall och verksamhet.

Kommunfullmäktige antar kommande års Mål
och budget senast på sitt
novembersammanträde.

Nämnder, styrelser och förvaltningar ska följa
de riktlinjer och anvisningar som av
kommunstyrelsen upprättas för mål- och
budgetarbetet och uppföljning av densamma.

I det inledande mål- och budgetarbetet finns
möjlighet för kommunfullmäktige att hålla en
vägledande debatt eller temamöte kring en
frågeställning med koppling till mål och
budget. Ämnet för debatten eller temamötet
beslutas av kommunfullmäktiges presidium i
dialog med kommunstyrelsens presidium.

Driftbudget

Kommunfullmäktige tilldelar respektive
nämnd en nettoram i form av ett anslag som

nämnden ansvarar för. Anslaget finansierar
tillsammans med nämndens övriga intäkter
nämndens kostnader. I kommunfullmäktiges
budgetbeslut ingår koncernmål med
tillhörande fullmäktigemål för
budgetperioden.

Kommunfullmäktige binder driftsanslagen
enligt följande:

 Kommunfullmäktige
 Överförmyndarverksamhet
 Revisionen
 Valnämnden
 Kommunstyrelsen
 Kultur- och fritidsnämnden
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
 Utbildningsnämnden
 Vård- och omsorgsnämnden

Nettoramen är fast och får inte överskridas
utan kommunfullmäktiges godkännande.
Nämnden fördelar nettoanslaget mellan sina
verksamheter genom en detaljbudget som
utgör en del av verksamhetsplanen. I
detaljbudgeten periodiseras intäkter och
kostnader på ett korrekt sätt.

Omdisponering av driftbudget

Omdisponeringar av driftbudget inom
nettoramen beslutas av respektive nämnd
och redovisas vid nästa budgetuppföljning till
kommunstyrelsen samt vid nämndens egen
uppföljning.

Omdisponeringar mellan olika nämnder
beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige har avsatt 0,3 % för
löner till prioriterade grupper och löneglidning
i budget 2023–2025. Kommunfullmäktige
delegerar till kommunstyrelsen att disponera
denna summa efter faktiskt utfall.

Tilläggsanslag beslutas med stor restriktivitet
av kommunfullmäktige.

Oförutsett

Kommunstyrelsen äger rätt att besluta om
reserv för oförutsedda utgifter.

Medel för oförutsett får användas för att täcka

 Demografiska förändringar
 Ändringar i skatteunderlaget
 Lönekostnader som enligt centrala avtal

väsentligt överstiger budgeterad nivå,
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 Kraftiga ökningar av priser på material
eller tjänster.

 samt med yttersta restriktivitet, händelser
som inte kunnat förutses.

Genom kommunens barn- och elevpeng görs
en avstämning av antalet barn/elever med
den befolkningsprognos som Mål och budget
grundar sig på. Avstämning sker minst tre
gånger per år, februari, september och
december. Utifrån detta ges tillskott eller
avdrag av medel till/från utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden lämnar prognos över
barn- och elevpeng vid ordinarie
uppföljningstillfällen mars, april, juli, augusti
och oktober.

Kommunstyrelsen avgör vad som är
händelser som inte kunnat förutses.

Kommunstyrelsen äger rätt att ta tillbaka
utlagda medel för lönekompensation om de
centrala löneavtalen understiger budgeterad
nivå.

Investeringar

Kommunfullmäktige antar en
investeringsbudget för aktuellt budgetår.
Investeringsbudgeten för Kommunfastigheter
och Gator och vägar objektsförs under
löpande budgetår.

En plan för samtliga investeringar ska
dessutom tas fram för år 2 och 3.

Kommunfullmäktige tilldelar respektive
nämnd investeringar som dessa ansvarar för.
Respektive nämnd hanterar investeringar
inom den ram som fastställts av
kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen hanterar
kapitaltjänstkostnader för samtliga
investeringar som genomförs det år
investeringen sker. Kostnad för
kapitaltjänstkostnader överförs sedan i
ansvarig nämnds budget för nästkommande
budgetår. Eventuella överskjutande medel
disponeras av kommunstyrelsen enligt
särskilda beslut.

Den nämnd som ansvarar för investeringen
måste meddela kommunstyrelsen från vilken
tidpunkt investeringen genomförs och vid
vilken tidpunkt investeringen är avslutad.
Överföring av investeringsanslag som löper
över årsskiftet sker genom begäran om
tilläggsbudget per objekt i samband med
årsbokslut.

Omdisponeringar av investeringsanslag upp
till 0,5 mkr beslutas av nämnden inom egen
ram. Omdisponeringar av investeringsanslag
över 0,5 mkr beslutas av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen äger rätt att besluta om
investeringsreserven.

Exploateringar

Kommunfullmäktige antar en
exploateringsbudget för budgetåret och en
plan för år 2 och 3.

Ianspråktagande av medel ur
exploateringsbudget för enskild åtgärd upp till
0,3 mkr beslutas på delegation av Mark- och
exploateringsstrateg, av kommunchef upp till
0,5 mkr och av kommunstyrelsens
arbetsutskott för åtgärd upp till 1 mkr.
Exploateringsreserven äger
kommunstyrelsen rätt att besluta om.

Nämndernas
verksamhetsplaner

Styrelser och nämnder ska per den sista
december året innan det aktuella budgetåret
fastställa en verksamhetsplan för hela
budgetperioden. Antagen verksamhetsplan
ska rapporteras till kommunstyrelsen senast
det första kommunstyrelsesammanträdet det
år budgeten avser. Nämnderna ska löpande
under verksamhetsåret rapportera eventuella
avvikelser, ekonomiska såväl som
verksamhetsmässiga, från fastställd
verksamhetsplan till kommunstyrelsen.

I verksamhetsplanen ska nettoanslaget
fördelas mellan olika verksamheter i form av
en detaljbudget. I detaljbudgeten ska intäkter
och kostnader periodiseras.

I verksamhetsplanen ska koncernmålen, Mod
och framtidstro, Trygg och säker uppväxt,
God folkhälsa, Trygg och värdig ålderdom,
Attraktiv bostadsort och Hållbar utveckling
med tillhörande fullmäktigemål brytas ner och
kompletteras till lämplig styrning av
verksamheterna i syfte att uppnå resultat i
förhållande till dessa.

Om tillhörande fullmäktigemål inte kan
uppfyllas/brytas ned inom nämndens
ansvarsområde har nämnden att sätta
kompletterande mål för koncernmålet då alla
nämnder ska bidra till koncernmålens
uppfyllnad.

Varje framtaget mål ska vara SMART;
Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och
Tidsatt.
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Utöver det som sägs ovan om åtaganden i
Mål och budget kan nämnden/styrelsen med
restriktivitet lägga till egna verksamhetsmål
och uppdrag i sin verksamhetsplan.

Nämnden/styrelsen följer upp koncernmål
med tillhörande fullmäktigemål med mått.
Nämnden/ styrelsen kan utöver dessa mått
välja att följa utvecklingen av sina
verksamheter genom nyckeltal och/eller
indikatorer. I budgetprocessen finns
möjligheter att i den årliga
förändringsbeskrivningen föreslå
kommunfullmäktige att revidera eller
fastställa nytt fullmäktigemål.

Nämnderna/styrelserna ska kommunicera
vision, koncernmål, fullmäktigemål och
nämndmål så att samtliga i organisationen
känner till dem och ser dem som styrande för
sitt arbete. Detta utgör målstyrningens röda
tråd.

I nämndernas uppdrag ingår att besluta om
erforderliga effektiviseringar i verksamheten.
I de fall förändringarna är av principiell vikt,
eller skulle kunna stå i strid med de
koncernmål med tillhörande fullmäktigemål
som återfinns i Mål och budget, ska
åtgärderna underställas fullmäktiges
prövning.

Utifrån nämndens verksamhetsplan ska
handlingsplaner tas fram av förvaltningen.
Handlingsplanerna ska vara framtagna
senast i februari aktuellt budgetår.
Handlingsplanerna innehåller de aktiviteter
förvaltningen tagit fram för att uppfylla
verksamhetsplanen mål. Förvaltningarna
rapporterar eventuella avvikelser från
verksamhetsplanen eller avvikelser vid
genomförande av fastställd handlingsplan till
kommunchefen.

Uppföljning

Samtliga nämnder ska lämna verksamhets-
och budgetuppföljning med prognos för
helåret per april, per augusti (delårsrapport)
och per oktober. Därtill lämnar nämnden
budgetuppföljning med prognos för helåret
per mars. Verksamhetsuppföljning innebär
redovisning av måluppfyllnadsgrad av de, i
verksamhetsplanen angivna, målen och
delresultatet av eventuella särskilda
satsningar/uppdrag vid givet tillfälle. För
helåret görs dessutom ett bokslut med
årsredovisning. Vid årsredovisningen
redovisas slutlig måluppfyllnad av
koncernmål med tillhörande fullmäktigemål,
nämndmål samt slutredovisning av alla
eventuella särskilda satsningar/uppdrag.

De helägda kommunala bolagen ska
redovisa sin ekonomi med budgetuppföljning
och helårsprognos per april, augusti (för
delårsrapport) och december (för årsbokslut).
Arbetet med koncernmål med tillhörande
fullmäktigemål ska redovisas per augusti (för
delårsrapport) och december (för årsbokslut).
Redovisningarna ingår i kommunens
gemensamma delårsrapport och
årsredovisning.

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

Uppföljning av exploateringar
(exploateringsbudget och
exploateringsreserv) sker fyra gånger årligen
per april, augusti (delårsrapport), oktober och
december månad (årsbokslut). Detta görs på
objektsnivå.

Redovisningarna per mars, april och oktober
görs till kommunstyrelsen. Delårsrapport och
årsredovisning behandlas av
kommunfullmäktige.

Nämnderna/styrelserna väljer själva
utformning och frekvens i den uppföljning
som redovisas till den egna
nämnden/styrelsen utöver den uppföljning
som anges i budgetreglerna. Vald uppföljning
ska framgå av verksamhetsplanen.

Åtgärder vid avvikelse i
driftbudget och
investeringsbudget

Så snart en avvikelse befaras eller har
konstaterats, ska förvaltningschefen
rapportera till nämnden och kommunchefen
och lämna förslag till åtgärder för att undvika
prognostiserad budgetavvikelse. Nämnden
ska inom sin egen verksamhet göra
omprioriteringar för att hålla sig inom tilldelad
nettoram. Underskottet, vidtagna åtgärder
och eventuella avvikelser från koncernmål
med tillhörande fullmäktige mål och/eller
förskjutningar i investeringsprojektens
genomförande ska snarast rapporteras till
kommunstyrelsen.

Finansieringsprincip

Huvudregeln är att samtliga beslut om
intäkts- eller kostnadsökningar ska vara
finansierade. Budgetmedel ska finnas
anslagna.
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Kostnadsbärare

Kostnader och intäkter ska påföras rätt
verksamhet i förhållande till vad som är
ekonomiskt motiverat.

Satsningar

Medel för särskild satsning/uppdrag får
endast användas till destinerat område.

Generella förutsättningar

Utöver de satsningar som angetts i budget
ska inga fler satsningar göras utan att de
finansiella målen först har uppfyllts.

Om förutsättningarna förändras under
löpande budgetår ansvarar nämnden för att
anpassa och prioritera verksamheten inom
beslutad nettoram.

Verksamhetsansvariga ansvarar för att
utveckla verksamheten, hålla verksamheten
inom beslutad detaljbudget, vidta åtgärder
under löpande år för att uppnå detta, driva

verksamheten enligt de mål och uppdrag
nämnden lagt fast i verksamhetsplanen samt
följa upp verksamheten kontinuerligt och
genomföra de aktiviteter som finns angivna i
verksamhetens handlingsplan.

Verksamheterna ska arbeta för ökad extern
finansiering. Bland annat genom att ta tillvara
möjligheterna till finansiering från EU.

De kommunuppdrag (fastigheter, gata/ park,
städ med mera) som Kustbostäder bedriver
ska utföras till självkostnad. Under
verksamhetsåret fakturerar Kustbostäder
löpande kostnaderna för genomförda
uppdrag på sätt som läggs fast av
uppdragsgivande nämnd/styrelse. När året är
slut görs en slutlig ekonomisk avstämning av
årets resultat.

Vid ett eventuellt överskott utifrån fakturerat
belopp återbetalas detta till kommunen. Vid
eventuellt underskott ersätter
uppdragsgivande nämnd/styrelse
Kustbostäder med motsvarande summa.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

Ks § 124 Dnr KS.2022.93

Taxor 2023

1.1 Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1.2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

A) För miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde

Taxa för bygglov, plan, mät- och kartverksamhet fastställs.

B) För utbildningsnämndens verksamhetsområde

Avgifter för Kulturskolan fastställs enligt följande:

C) För vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

1. Ingen förändring av egenavgiften vid färdtjänstresor.

2. Ingen förändring av egenavgiften för medresenär vid riksfärdtjänstresor.

3. Ingen förändring av patientavgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel.

D) För Oxelö Energis verksamhetsområde:

1. De fasta komponenterna i brukningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med ca 3%

2. Den rörliga förbrukningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med ca 12%

3. Anläggningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med 3%

4. Samtliga komponenter i renhållningstaxan höjs med 5%

5. En tömningsavgift för företag införs och fastställs till 350 kr för enskilt besök

6. En tömningsavgift för företag införs och fastställs till 2 500 kr för 10 besök (klippkort)

1. Avgift för bojplats (båtplats) fastställs till 201 kr/m2

2. Avgift för gästplats i gästhamnen fastställs till 270 kr/natt
3. Ingen förändring av avgiften för registrering i tomtkö
4. Ingen förändring av avgiften för registrering i fritidshuskön
5. Ingen förändring av årlig köavgift för hyra av kommunens fritidshus
6. Ingen förändring av avgifter för fiskehamnen
7. Ingen förändring av avgifter för kopiering av allmänna handlingar

1. Terminsavgift för att spela ett instrument och delta i undervisning, 750 kr
2. Terminsavgift för syskon till elev i Kulturskolans verksamhet, 375 kr
3. Terminsavgift för elev som deltar i övrig aktivitet inom Kulturskolan, 500 kr
4. Terminsavgift för deltagande i körsång, 300 kr
5. Terminsavgift för instrumenthyra, 150 kr
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

Sammanfattning

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks 2022-10-04, Taxor 2023
Bilaga 1, Beslutsnivå för taxor och avgifter 2022.pdf
Bilaga 2. Förslag till taxa för Bygglov, plan, mät och kartverksamhet 2023.pdf
Bilaga 3, Information och förslag till taxor 2023, OEAB.pdf

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

1.1 Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1.2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

A) För miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde

Taxa för bygglov, plan, mät- och kartverksamhet fastställs.

Kommunfullmäktige beslutade i april 2015 att fastställa grunderna för
beräkning av de flesta av kommunens taxor och avgifter. För dessa taxor
delegerades också beslutsrätten gällande avgiftsnivåer till berörda nämnder
och styrelser.

För de taxor där kommunfullmäktige beslutar om taxor och avgiftsnivåer har
kommunstyrelseförvaltningen samlat in berörda nämnders och styrelsers
förslag till taxor och avgifter för 2023.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att, för egen del,
fastställa föreslagna avgifter enligt förvaltningens förslag.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår vidare kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta enligt berörda nämnders och styrelsers
förslag.

1. Avgift för bojplats (båtplats) fastställs till 201 kr/m2

2. Avgift för gästplats i gästhamnen fastställs till 270 kr/natt
3. Ingen förändring av avgiften för registrering i tomtkö
4. Ingen förändring av avgiften för registrering i fritidshuskön
5. Ingen förändring av årlig köavgift för hyra av kommunens fritidshus
6. Ingen förändring av avgifter för fiskehamnen
7. Ingen förändring av avgifter för kopiering av allmänna handlingar
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

B) För utbildningsnämndens verksamhetsområde

Avgifter för Kulturskolan fastställs enligt följande:

C) För vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

1. Ingen förändring av egenavgiften vid färdtjänstresor.

2. Ingen förändring av egenavgiften för medresenär vid riksfärdtjänstresor.

3. Ingen förändring av patientavgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel.

D) För Oxelö Energis verksamhetsområde:

1. De fasta komponenterna i brukningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med ca 3%

2. Den rörliga förbrukningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med ca 12%

3. Anläggningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med 3%

4. Samtliga komponenter i renhållningstaxan höjs med 5%

5. En tömningsavgift för företag införs och fastställs till 350 kr för enskilt besök

6. En tömningsavgift för företag införs och fastställs till 2 500 kr för 10 besök (klippkort)

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med det samma.

______

Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen (För åtgärd)

Kustbostäder AB (För åtgärd)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (För åtgärd)

Vård- och omsorgsnämnden (För kännedom)

Utbildningsnämnden (För åtgärd)

Oxelö Energi AB (För åtgärd)

1. Terminsavgift för att spela ett instrument och delta i undervisning, 750 kr
2. Terminsavgift för syskon till elev i Kulturskolans verksamhet, 375 kr
3. Terminsavgift för elev som deltar i övrig aktivitet inom Kulturskolan, 500 kr
4. Terminsavgift för deltagande i körsång, 300 kr
5. Terminsavgift för instrumenthyra, 150 kr
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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

Taxor 2023

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

1.1 Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1.2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

A) För miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde

Taxa för bygglov, plan, mät- och kartverksamhet fastställs.

B) För utbildningsnämndens verksamhetsområde

Avgifter för Kulturskolan fastställs enligt följande:

C) För vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

1. Ingen förändring av egenavgiften vid färdtjänstresor.

2. Ingen förändring av egenavgiften för medresenär vid riksfärdtjänstresor.

3. Ingen förändring av patientavgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel.

D) För Oxelö Energis verksamhetsområde:

1. De fasta komponenterna i brukningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med ca 3%

2. Den rörliga förbrukningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med ca 12%

Kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Thelin

0155- 381 22

niklas.telin@oxelosund.se

Kommunstyrelsen

1. Avgift för bojplats (båtplats) fastställs till 201 kr/m2

2. Avgift för gästplats i gästhamnen fastställs till 270 kr/natt

3. Ingen förändring av avgiften för registrering i tomtkö

4. Ingen förändring av avgiften för registrering i fritidshuskön

5. Ingen förändring av årlig köavgift för hyra av kommunens fritidshus

6. Ingen förändring av avgifter för fiskehamnen

7. Ingen förändring av avgifter för kopiering av allmänna handlingar

1. Terminsavgift för att spela ett instrument och delta i undervisning, 750 kr

2. Terminsavgift för syskon till elev i Kulturskolans verksamhet, 375 kr

3. Terminsavgift för elev som deltar i övrig aktivitet inom Kulturskolan, 500 kr

4. Terminsavgift för deltagande i körsång, 300 kr

5. Terminsavgift för instrumenthyra, 150 kr

mailto:niklas.telin@oxelosund.se
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3. Anläggningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med 3%

4. Samtliga komponenter i renhållningstaxan höjs med 5%

5. En tömningsavgift för företag införs och fastställs till 350 kr för enskilt besök

6. En tömningsavgift för företag införs och fastställs till 2 500 kr för 10 besök (klippkort)

2. Sammanfattning

3. Taxor 2022

3.1 Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i april 20151 att fastställa grunderna för beräkning av de
flesta av kommunens taxor och avgifter. För dessa taxor delegerades också beslutsrätten
gällande avgiftsnivåer till berörda nämnder och styrelser. Fullmäktige beslutade också att
kommunstyrelsens tidigare uppdrag, att årligen redovisa taxor och avgifter i ett samlat
dokument, ska kvarstå. Beslutsinstanser för taxe- och avgiftsnivåer i Oxelösunds kommun
2022 redovisas i bilaga 1.

3.2 Ärendets beredning
För de taxor där kommunfullmäktige beslutar om taxor och avgiftsnivåer har
kommunstyrelseförvaltningen samlat in berörda nämnders och styrelsers förslag till taxor
och avgifter för 2023. Avgiftsnivåer där beslutanderätten har delegerats till nämnder och
styrelser redovisas i en samlad redovisning; ”Taxor 2023” i februari 2023.

Kommunfullmäktige beslutade i april 2015 att fastställa grunderna för beräkning av de
flesta av kommunens taxor och avgifter. För dessa taxor delegerades också beslutsrätten
gällande avgiftsnivåer till berörda nämnder och styrelser.

För de taxor där kommunfullmäktige beslutar om taxor och avgiftsnivåer har
kommunstyrelseförvaltningen samlat in berörda nämnders och styrelsers förslag till taxor
och avgifter för 2023.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att, för egen del, fastställa
föreslagna avgifter enligt förvaltningens förslag.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår vidare kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta enligt berörda nämnders och styrelsers förslag.

1 2015-04-01, § 26
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3.3 Föreslagna förändringar 2023

3.3.1 kommunstyrelsens verksamhetsområde

Kommunchefen har på delegation (2022-05-11) beslutat om en justering av taxor för
sotning och brandskyddskontroll enligt sotningsindex 2022 med 1.93% från och med 1 juni
2022.

Kustbostäder AB, som förvaltar kommunens båtplatser, föreslår en höjning av avgiften för
bojplats från 196 kr till 201 kr/m2. Höjningen motsvarar ca 3% och avser att täcka allmänna
kostnadsökningar.

Kustbostäder föreslår vidare en höjning av avgiften för plats i gästhamnen från 260 kr till
270 kr per natt. Höjningen motsvarar ca 4% och avser att täcka allmänna
kostnadsökningar.

För övriga tjänster inom kommunstyrelsens verksamhetsområde föreslås inga förändringar.

3.3.2 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde

Inför 2023 har Taxa för Bygglov, plan, mät- och kartverksamhet genomgått en översyn. Det
handlar om justeringar och anpassningar till förändrat regelverk och behov (Bilaga 2). Miljö-
och samhällsbyggnadsnämnden föreslår att taxan antas (MSN 2022-06-14, § 55).

När det gäller Taxor inom miljöbalkens område föreslås ingen förändring.

3.3.3 Utbildningsnämndens verksamhetsområde

Utbildningsnämnden föreslår (UN 2022-08-29, § 31) kommunfullmäktige att fastställa avgifter
för Kulturskolan enligt följande.

3.3.4 Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

Vård- och omsorgsnämnden har sett över de taxor som ska fastställas av kommun-
fullmäktige. Vård- och omsorgsnämnden föreslår (VON 2021-05-25, § 21) inga förändringar
för nedan avgifter.

o Egenavgiften vid färdtjänstresor.

o Egenavgiften för medresenär vid riksfärdtjänstresor.

o Patientavgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel.

o För att spela ett instrument och delta i undervisning tas en terminsavgift ut på 750

kronor.
o För syskon till elev i Kulturskolans verksamhet är avgiften lika med halv

terminsavgift (375 kronor).
o För elev som deltar i någon av de övriga aktiviteterna som Kulturskolan erbjuder är

terminsavgiften 500 kronor.
o För deltagande i körsång är terminsavgiften 300 kronor.

o För instrumenthyra är terminsavgiften 150 kronor.
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3.3.5 Oxelö Energis verksamhetsområde

Inför 2023 gör Oxelö Energi en översyn av behovet att justera intäkterna för respektive
verksamhet.

Renhållningstaxan och taxa för vatten/avlopp (VA) beslutas av kommunfullmäktige medan
elnät, fjärrvärme, stadsnät och slamtömningstaxan är avgifter/priser som beslutas av Oxelö
Energis styrelse, men där fullmäktige informeras om styrelsens beslut (Bilaga 3).

Oxelö Energis styrelse föreslår en höjning av de fasta komponenterna i brukningsavgiften i
VA-taxan med ca 3% och en höjning av den rörliga förbrukningsavgiften med ca 12 %.
Sammantaget motsvarar justeringen en ca 7 % justering. Anläggningsavgiften som är en
engångsavgift när fastigheten ansluts förslås höjas med 3 %.

För renhållningsverksamheten föreslår Oxelö Energis styrelse en generell höjning med 5
%, för alla komponenter i renhållningstaxan.

Styrelsen föreslår vidare att en avgift för företag införs, gällande tömning på
återvinningscentralen, med 350 kr per enskilt besök samt med 2500 kr för 10 besök (
klippkort).

4. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att, för egen del, fastställa
föreslagna avgifter enligt förvaltningens förslag.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår vidare kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta enligt berörda nämnders och styrelsers förslag.

Johan Persson Niklas Thelin
Kommunchef Säkerhetsstrateg/kanslichef

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2022-10-04

Bilaga 1, Beslutsnivå för taxor och avgifter i Oxelösunds kommun 2022

Bilaga 2, Taxa för Bygglov, plan-, mät- och kartverksamhet

Bilaga 3, Information och förslag till taxor 2023. Oxelö Energi AB

Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen (För åtgärd)

Kustbostäder AB (För åtgärd)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (För åtgärd)

Vård- och omsorgsnämnden (För kännedom)

Utbildningsnämnden (För åtgärd)

Oxelö Energi AB (För åtgärd)
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Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr 
Oxelösunds kommun 
613 81 OXELÖSUND 

Höjdgatan 26 
OXELÖSUND 

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se 
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Beslutsnivå för taxor och avgifter i Oxelösunds  
Kommun 2022 
 
Bakgrund  
Kommunfullmäktige beslutade 1 april 2015 (KF 2015, § 26) att fastställa grunderna för be-
räkning av de flesta av kommunens taxor och avgifter. För dessa taxor delegerades också 
beslutsrätten gällande avgiftsnivåer till berörda nämnder och styrelser. För övriga taxor och 
avgifter kvarstår kommunfullmäktiges beslutanderätt.  
Delegationen avser inte taxor och avgifter där det finns det lagkrav på att avgiften ska fast-
ställas av kommunfullmäktige. Delegationen avser inte heller ändringar i avgiftsnivåer som 
medför att ny avgiftsnivå;  
o tydligt påverkar fördelningen mellan avgifts- och skattefinansiering av en tjänst,  
o har påtaglig kommunalekonomisk betydelse eller  
o i övrigt är av principiell vikt 
 

Taxa/nämnd Instans 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde  

Taxa för plan- och byggärenden Fullmäktige 
Taxa för åtgärder inom strålskyddslagens område Fullmäktige 
Taxa för Oxelösunds kommuns kontroll inom Livsmedelsområdet Nämnd 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Nämnd 
Taxa för enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa Nämnd 
Taxa för uppdragsverksamhet inom miljö- och hälsoskyddsverksamheten Nämnd 
Taxa för långtidsparkering Nämnd 
Felparkeringsavgifter Nämnd 
Taxa för markupplåtelse och torghandel i Oxelösunds kommun Nämnd 

  

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde  

Taxa för hyra av fotbollsplaner och löparbanor Nämnd 
Taxa för hyra av sporthallar, gymnastiksalar och simhall Nämnd 
Taxa för övriga tjänster inom kultur och fritid Nämnd 

 
 
 
 
 
 
 



 Bilaga 
Beslutsnivå för taxor och avgifter 

2(2) 

Datum   
2022-10-03  

  

Taxa/nämnd Instans 
Kommunstyrelsens verksamhetsområde  

Taxa för kopiering av allmänna handlingar Fullmäktige 
Avgift för registrering i tomtkö Styrelse 
Avgift för registrering av hyra kommunens fritidshus Styrelse 
Avgift för kopiering av allmänna handlingar Styrelse 
Taxa för fiskehamnen Styrelse 
Avgifter för kommunens båtplatser Styrelse 
Taxa för sotning Kommunchef 
Taxa för brandskyddskontroll Kommunchef 
Taxa för tillsyn och tillstånd inom det brandförebyggande området  Kommunchef 

  

Oxelö Energis verksamhetsområde  

Taxa för vatten och avlopp  Fullmäktige 
Taxa för renhållning Fullmäktige 
Taxa för fjärrvärme                                                       Styrelse 
Låg- och högspänningspriser                                                                                   Styrelse 
Anslutningsavgift för stadsnät                                                                                              Styrelse 

  

Utbildningsnämndens verksamhetsområde  

Taxa för förskola och skolbarnomsorg (enligt indexuppräkning) Nämnd 
Taxa för musikskola Fullmäktige 
Avgift för förlorat busskort Nämnd 

  

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde  

Taxa (egenavgift) för resa med färdtjänst Fullmäktige 
Taxa (egenavgift) för medresenär vid riksfärdtjänstsresor Fullmäktige 
Taxa (patientavgift) för förskrivning av inkontinenshjälpmedel Fullmäktige 
Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, tobaksvaror samt folköl Nämnd 
Taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd Nämnd 
Taxa för omhändertagande av avliden Nämnd 
Taxa för ersättning från dödsbo Nämnd 
Taxa för hemsjukvård Nämnd 
Taxa för olika hjälpmedel Nämnd 
Taxa för ersättning enligt socialtjänstlagens 8 kapitel Nämnd 
Taxa för mat och logi vid vård och behandling för missbruk Nämnd 
Taxa för förälders ersättning till kommunen vid dygnet-runt-placerade barn Nämnd 
Taxa för äldreomsorg och funktionsstöd Nämnd 

 



 

 

  

Taxa för Bygglov, plan, mät- och 
kartverksamhet 2023  
  

Oxelösunds kommun  
  

  

  

Smärre justeringar och tillägg markerade med turkos färg 

Vid antagande av taxa 2023 ska samtliga kostnader, både fasta och per timme, justeras enligt 
SKRs KPI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

Antagen av kommunfullmäktige xxxx,  
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Inledning  
Denna taxa gäller för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet inom den del som berör 
Plan- och bygglagen. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) PBL eller 
kommunallagen (1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens 
kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om 
inget annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller.  

Enligt denna taxa utgår avgift för  

1. Beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked och ingripandebesked,  
2. Beslut om lov,  
3. Tekniska samråd och slutsamråd,  
4. Arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på arbetsplatsen,  
5. Framställning av arkivbeständiga handlingar,  
6. Expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41b §§ PBL, och  
7. Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder,  
8. Beslut om strandskyddsdispens,  
9. Kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser när Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden ger bygglov för nybyggnad, tillbyggnad eller ändring av byggnad 
eller för annan bygglovspliktig anläggning eller skylt/ljusanordning enligt föreskrifter 
meddelad med stöd av 16 kap. 7 § PBL,  

10. Kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser där den fastighet som 
bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna,  

11. Kostnad för kart- och mätverksamhet  

Avgifterna för en viss åtgärd framgår av tabellerna i denna taxa. Beloppen i tabellerna har beräknats 
genom att en framräknad handläggningskostnad per timme för verksamheten har multiplicerats med en 
genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser.    

Översyn av taxan ska utföras årligen under årets första kvartal (januari – mars) av Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Handläggningskostnad  
Handläggningskostnaden per timme tas ut enligt gällande timtaxa oavsett ärende i denna taxa. 
Handläggningskonstanden per timme är 1 021 kr. Timkostnadsnormens justeras enligt prisindex för 
kommunal verksamhet som publiceras av Sveriges kommuner och regioner SKR.   
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Bygglov  
  

Allmänt  
I avgiften ingår kostnaden för handläggningen från lov, via startbesked och fram till och med 
slutbesked. I byggnadsprojekt som kräver tekniskt samråd ingår dessutom ett platsbesök, ett 
slutsamråd och ett interimistiskt slutbesked. Avgiften för bygglov och startbesked, slutbesked 
debiteras separat. Erforderligt kartmaterial ingår i bygglovskostnaden, beställs separat.  

Om bygget inte påbörjans och inget startbesked utfärdats inom 2 år tas ingen avgift ut för 
startbeskedet. Om lov och startbesked ges vid samma tillfälle kan avgiften för startbeskedet betalas 
tillbaka om det begärs senast sex månader efter det att bygglovet gått ut (2 år från det utfärdats). Ingen 
ränta betalas ut. I de fall där endast anmälan krävs är det från anmälan till slutbesked som avgiften 
avser. I dessa fall tas avgiften ut i samband med startbesked. Ingen del av avgiften återbetalas om 
startbesked getts.   

Avgift för kartmaterial debiteras alltid, även vid avvisning, återtagande och avslag.  Kartmaterialet kan 
användas i ny ansökan inom två år, avräkning sker mot eventuell avgift som utgår för den aktuella 
åtgärden i den nya ansökan/anmälan.   

Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs i högre instans om sökanden begär detta. En 
sådan begäran ska göras senast sex månader efter det att beslutet har upphävts. Ingen ränta betalas ut. 
Avräkning ska ske mot eventuell avgift som ska utgå för den aktuella åtgärden.   

Avgiften för tidsbegränsat bygglov och bygglov av säsongskaraktär är densamma som för permanenta 
lov. Avgiften vid förlängning av tidsbegränsat bygglov är hälften (1/2) av avgiften för permanent lov, 
förutsatt att slutbesked erhållits i det tidigare lovet.  

Vid frivilligt bygglov enligt 9 kap. 14 § PBL utgår samma taxa som ”vanligt” bygglov alternativt 
timdebitering.  

Avgiften för ett lov där det finns ett lov som gått ut, eller håller på att gå ut, är detsamma som för ett 
helt nytt lov. Bygglovspliktiga ändringar i ett givet och gällande lov hanteras också som ett nytt beslut 
och debiteras enligt taxan för åtgärden som ändrats. Om byggnadsnämnden finner att det är motiverat 
med avseende på arbetsinsatsen kan avgiften reduceras med en fjärdedel (1/4), två fjärdedelar (2/4) 
eller tre fjärdedelar (3/4). Eventuell reducering av bygglovsavgiften om tidigare kartmaterial inte är 
äldre än två år.   

Finner byggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, äger 
nämnden rätt att besluta om detta (exempelvis vid ovanligt mycket kommunicering i ärendet eller 
annan tidskrävande uppgift).  

Vid två eller flera åtgärder adderas beloppen för respektive åtgärd om inget annat anges.  

Avgiften för ett bygglovsärende är uppdelad på en tredjedel (1/3) bygglovsprövning + kartmaterial och 
två tredjedelar (2/3) starbesked/slutbesked.   

Om eldstad ingår i ansöknings-/anmälningsärenden (ny-och tillbyggnad av bostäder samt 
komplementbyggnader) hanteras det i samma ärende (inte separat). Markändringar som kräver 
marklov men som sker i samma ansökan om lov debiteras inte.   
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Avgift för avslag  
Om en ansökan avslås tas avgiften ut för den handläggningstid som har lagts ner i ärendet genom att 
antalet timmar nedlagda i ärendet multipliceras med handläggningskostnaden per timme enligt 
rubriken ”handläggningskostnad” på sid 3.   
  

Tidsersättning  
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning.  

I de tabeller där tidsersättning finns skrivet kommer skälig avgift tas ut med avseende på hur mycket 
tid som gått åt i ärendet. Tiden multipliceras med handläggskostnaden.   
  

Betalning av avgift  
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när denne skickats Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens första beslut i ärendet, beställd handling levererats eller beställd åtgärd 
vidtagits.  

Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) 
från förfallodagen tills betalning sker.  
  

Reduktion av avgift   
Vid överskriden handläggningstid reduceras avgiften. Av 12 kap. 8 a § PBL framgår att om en avgift 
tas ut för handläggningen av ett ärende om förhandsbesked eller ett ärende om lov, ska avgiften 
reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist enligt 9 kap. 27 § första stycket 
PBL överskrids. Avgiften ska dock inte reduceras om tidsfristen överskrids på grund av ett beslut 
enligt 9 kap. 28 § PBL. Om en avgift tas ut för handläggningen av en anmälan för en åtgärd, ska 
avgiften reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist enligt 9 kap. 45 § första 
stycket PBL överskrids.  
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Taxatabeller - bygglov  
1. Avgifter för en- och tvåbostadshus, fritidshus samt komplementbyggnader  

  
Ärendetyp  Planenligt  Mindre avvikelse  Utanför 

detaljplan  
Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus inklusive 
eventuell komplementbyggnad (till exempel garage 
eller carport), murar, plank och markarbeten i direkt 
anslutning till åtgärderna.  

27 567  31 141  
  
  

31 141  
  

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder 
inklusive eventuell komplementbyggnad (till exempel 
garage eller carport), murar, plank och markarbeten i 
direkt anslutning till åtgärderna.  

23 994  
  
  

27 057  
  

27 057  
  

Nybyggnad och tillbyggnad av  
komplementbyggnad (till exempel garage, carport eller 
växthus), med tekniskt samråd  

14 294  
  

16 336  
  

16 336  
  

Nybyggnad och tillbyggnad av komplementbyggnad 
(t.ex. garage, carport eller växthus), utan tekniskt 
samråd  

8 168  
  

10 210  
  

10 210  
  

Tillbyggnad en- och tvåbostadshus samt fritidshus (till 
exempel inglasat uterum, ny entré, höga altaner över 
1,8 meter, utökad boarea, skärmtak), med tekniskt 
samråd  

14 294  
  

16 336  
  

16 336  
  

Tillbyggnad en- och tvåbostadshus samt fritidshus (till 
exempel inglasat uterum, ny entré, höga altaner över 
1,8 meter, utökad boarea, skärmtak), utan tekniskt 
samråd  

8 679  
  
  

10 721  
  
  

10 721  
  

Mindre fasadändring (till exempel omfärgning, nytt 
fönster eller ny dörr, altan över 1,2 meter) utan tekniskt 
samråd  

3 574  
  

4 595  
  
  

-  

Större fasadändring (till exempel tilläggsisolering samt 
byte av tak- och fasadmaterial) med tekniskt samråd  

8 168  
  

9 189  
  

-  

Ändrad användning med tekniskt samråd  7 147  
  

8 168  
  

-  

Ändrad användning utan tekniskt samråd  4 084  
  

5 105  
  

-  

Plank och murar utan tekniskt samråd  40 84  
  

5 105  
  

5 105  
  

Plank och murar med tekniskt samråd  8 168  
  

9 189  
  

9 189  
  

Marklov med markförändringar höjning eller sänkning 
+/- 0,5 meter  

10 721  11 742  11 742  

Marklov för fällning av träd (endast i vissa detaljplaner)  3 574  
  

5 616  
  

5 616  

Rivningslov utan tekniskt samråd  4 084  
  

5 105  
  

-  
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Rivningslov med tekniskt samråd  7 147  
  

8 168  
  

-  

Pooltak över 1,2 m under 1,8 m   
  

4 595  5 616  5 616  

Nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus 
(radhus, kedjehus eller övrig gruppbyggnation). Denna 
kostnad tas ut från och med husnummer två. Denna 
taxa endast tillämplig när byggnaderna uppförs inom 
egna fastigheter, annars skall tabell 4 användas.  

9 189  
  

  

2. Anmälningspliktiga åtgärder för en- och tvåbostadshus samt fritidshus  
  

Ärendetyp  Avgift  
Tillbyggnad av bostadshus, max 15 kvm, utan tekniskt samråd  7 658  

  
Tillbyggnad av bostadshus, max 15 kvm, med tekniskt samråd  10 210  

  
Nybyggnad och tillbyggnad komplementbyggnad, max 30 kvm utan tekniskt samråd  7 658  

  
Nybyggnad och tillbyggnad komplementbyggnad, max 30 kvm, med tekniskt samråd  10 210  

  
Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal  2 553  

  
Uppföra en eller två takkupor på bostadshus, utan tekniskt samråd  3 574  

  
Uppföra en eller två takkupor på bostadshus, med tekniskt samråd  7 147  

  
Inreda en ny bostad i enbostadshus utan tekniskt samråd  4 595  

  
Inreda en ny bostad i enbostadshus med tekniskt samråd  7 147  

  
Rivningsanmälan (vid rivning utanför detaljplanelagt område)   3 063  

  
Rivningsanmälan stoltrapphiss och liknande installationer.   
  

1 276  

Övriga mindre ändringar (till exempel nyinstallation eller väsentlig ändring av 
ventilation, vatten/avlopp, ändring av bärande konstruktion) utan tekniskt samråd  

2 553  
  
  

Övriga större ändringar (Större ändringar av byggnadens konstruktion eller fler 
mindre ändringar) med tekniskt samråd  

7 658  
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3. Avgifter för kolonistugor  

Vid ansökan om exempelvis klubbstugor, bastu och andra gemensamma byggnader skall taxa enligt 
tabell nummer 4 användas. Taxan är endast tillämplig inom kommunens kolonistugeområden – 
Jogersö och Dalgången.   

Ärendetyp  Avgift  
Nybyggnad av kolonistuga  4 084  

  
Tillbyggnad av kolonistuga  3 574  

  
Nybyggnad av bod vid kolonistuga  3 063  

  
Övriga åtgärder (till exempel rivning, övriga ändringar)  3 063  

  
  

4. Avgifter för byggnader som inte är en- och tvåbostadshus   
Mycket enkla byggnader så som större hallbyggnader och liknande oinredda konstruktioner debiteras 
med 75 % av beloppen i tabell 4.  

Ärendetyp Planenligt Mindre Utanför avvikelse detaljplan  

Nybyggnad och tillbyggnad 0–100 kvm (BTA+OPA), 
utan tekniskt samråd  

17 868  
  

19 910  
  

19 910  

Nybyggnad och tillbyggnad 0–100 kvm (BTA+OPA), 
med tekniskt samråd  

27 567  
  

29 609  
  

29 609  
  

Nybyggnad och tillbyggnad 101–500 kvm 
(BTA+OPA)  

33 183  
  

35 225  
  

35 225  
  

Nybyggnad och tillbyggnad 501–1000 kvm 
(BTA+OPA)  

38 288  
  

40 330  
  

40 330  
  

Nybyggnad och tillbyggnad 1001–3000 kvm 
(BTA+OPA)  

50 540  
  

52 582  
  

52 582  
  

Nybyggnad och tillbyggnad 3001–5000 kvm 
(BTA+OPA)  

63 813   
  

65 855  
  

65 855  
  

Nybyggnad och tillbyggnad 5001–7000 kvm 
(BTA+OPA)  

74 023  
  

76 065  
  

76 065  
  

Nybyggnad och tillbyggnad 7001–9000 kvm 
(BTA+OPA)  

84 233  
  

86 275  
  

86 275  
  

Därutöver för varje påbörjat 2000 kvm-intervall  
  

10 210  12 252   12 252  

Mindre fasadändring (till exempel fönsterbyten, 
inglasning av 1–2 balkonger, omfärgning), utan 
tekniskt samråd  

9 700  
  

11 742  
  

-  

Större fasadändring (till exempel takkupor, byte av 
fasadmaterial och tilläggsisolering), med tekniskt 
samråd  

19 399  
  

21 441  
  

-  

Inglasning av flera balkonger på samma fastighet  20 420  
  

22 462  
  

22 462  
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En ny balkong eller altan inkl. dörrar och fönster  8 168  
  

10 210  
  

10 210  
  

Flera nya balkonger eller altaner inom samma fastighet 
inkl. dörrar och fönster  

21 441  
  

23 483  
  

23 483  
  

Ändrad användning 0 – 100 kvm  8 679  
  

10 721  
  

10 721  
  

Ändrad användning mer än 100 kvm  18 378  
  

20 420   
  

20 420  
  

Inredning av nya bostäder 0 – 200 kvm  8 679  
  

10 721  
  

10 721  
  

Inredning av nya bostäder mer än 200 kvm  21 441   
  

23 483  
  

23 483  
  

Mindre rivning, utan tekniskt samråd  7 147  
  

9 189  
  

-  

Större rivning, med tekniskt samråd (till exempel 
flerbostadshus och bensinstationer)  

14 805  
  

16 847  
  

-  

Marklov för markförändringar höjning eller sänkning 
+/- 0,5 meter  

13 273  15 315  15 315  

Marklov för trädfällning (endast i vissa detaljplaner)  6 637  
  

8 679  8 679  

  

5. Anmälningspliktiga åtgärder för byggnader som inte är en- och 
tvåbostadshus  

  
Ärendetyp  Avgift  
Mindre inre ändringar (till exempel nyinstallation eller väsentlig ändring av 
eldstad/rökkanal, ventilation, vatten/avlopp, mindre ändring av bärande 
konstruktion) per lägenhet, utan tekniskt samråd  

6 126  
  

Större inre ändringar (Större ändringar av byggnadens konstruktion eller fler 
mindre ändringar), med tekniskt samråd  

14 805  
  

Underhåll av byggnader med skyddsbestämmelser  7 147  
  

Installation av hiss  9 700  
  

Installation av stoltrappshiss  4 339  
  

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan- och bygglagen har 
undantagits från krav på bygglov  

Tidsersättning 
basutdrag  

  
Rivning av byggnad eller del av byggnad, med tekniskt samråd  12 252  

  
Rivning av byggnad eller del av byggnad, utan tekniskt samråd  5 105  

  
Rivningsanmälan stoltrapphiss och liknande installationer.   
  

1 276  
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6. Övriga anmälningspliktiga åtgärder  
  

Ärendetyp  Avgift  
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd  25 504  

  
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd  18 889  

  
    

7. Bygglov för skyltar och ljusanordningar  
Det finns undantag för när skyltar ej kräver bygglov, dessa redovisas i 6 kap. 3 § Plan- och 
byggförordningen. Lov krävs bland annat inte för skyltar mindre än 1 m2.   

Ärendetyp  Avgift  
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten 
omgivningspåverkan  

3 574  

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor 
omgivningspåverkan  

5 616  
  

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar  

510  

  

  

8. Bygglov för andra anläggningar än byggnader, del 1  
  

Ärendetyp  Avgift  
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, 
djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, 
skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor  

Tidsersättning  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och 
materialgårdar  

Tidsersättning  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och 
bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift  

Tidsersättning  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller 
telemaster eller torn  

Tidsersättning  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk 
som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen 
som är mindre än kraftverkets höjd över marken (c monteras fast på en byggnad, 
eller d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter  

Tidsersättning  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
begravningsplatser  

Tidsersättning  
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9. Bygglov för andra anläggningar än byggnader, del 2  
  

Ärendetyp  Planenligt  Mindre 
avvikelse  

Utanför 
detaljplan  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av parkeringsplatser, utan tekniskt 
samråd  

6 637  
  

8 679  
  

8 679  
  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av parkeringsplatser, med tekniskt 
samråd  

9 189  
  

11 231  
  

11 231  
  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av transformatorstation, pumpstation 
eller annan liknande anläggning 

11 231  
  

13 273  
  

13 273  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta 
anläggningar för kemiska produkter som är  

12 252  
  

14 294  
  

14 294  
  

hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra 
brand eller andra olyckshändelser, utan tekniskt 
samråd  

   

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta 
anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och 
miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller 
andra olyckshändelser, med tekniskt samråd  

16 847  
  

18 889  
  

18 889  
  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av småbåtsbrygga (I de fall det krävs 
bygglov enligt gällande detaljplan). För övriga större 
bryggor, se tabell 8 småbåtshamn.  

6 126  
  

9 189  
  

9 189  
  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av plank eller murar (ej vid en- och 
tvåbostadshus, se tabell 1). Detta inkluderar 
bullerplank.   

11 742  
  

13 784  
  

13 784  
  

  

10. Övriga avgifter  
  

Ärendetyp  Avgift  
Ingripandebesked  2 042  
Villkorsbesked 2 042 
Beslut om ny kontrollansvarig  1 021  
Avvisat ärende  2 042 + 

kartkostnad  
Anstånd, inklusive obligatorisk ventilationskontroll   2 042  

Återtaget ärende, i tidigt skede  kartkostnad  
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Återtaget ärende, efter kommunicering om förslag till beslut om avslag  Tidsersättning  
+ kartkostnad  

  
  

  

11. Extra arbetsplatsbesök m.m.  
  

Ärendetyp  Avgift  
Extra tekniskt samråd, utöver det första  3 063  
Extra startbesked, utöver det första  3 063  
Extra arbetsplatsbesök, utöver det första  3 063  
Extra slutsamråd, utöver det första  3 063  
Extra interimistiskt slutbesked/slutbesked, utöver det första  1 021  

  

    
12. Förhandsbesked   

  
Ärendetyp  Avgift  
Förhandsbesked  7 147  

  
  

  

Plan  
  

1. Planavgift för detaljplaner  
I de fall där planavtal ej har upprättats skall planavgift betalas av den som söker bygglov för åtgärder 
enligt detaljplanen eller områdesbestämmelsen.  

Ärendetyp  Nybyggnad  Tillbyggnad  Annan 
ändring  

En- och tvåbostadshus samt fritidshus  15 000  7 500  5 000  
Komplementbyggnader  7 500  3 750  3 750  

  

2. Planavgift för områdesbestämmelser  
  

Ärendetyp  Nybyggnad  Tillbyggnad  Annan 
ändring  

En- och tvåbostadshus samt fritidshus  7 500  3 750  1 500  
Komplementbyggnader  3 750  1 500  1 500  

  

3. Planbesked  
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Om handläggning av planbeskedet påbörjats utgår avgift enligt nedan.  
Ärendetyp  Avgift  
Enkel åtgärd – Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga av följande 
kriterier:  
  

1. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad 
markanvändning av samma karaktär.  
  

2. Projektet antas inte innebära en betydande miljöpåverkan  
  

3. Projekt med högst 10 bostäder eller 10 000 kvadratmeter exploaterad yta  
  
  

8 000  

  
Åtgärd som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd:  
  
Rörlig avgift per timme enligt gällande timtaxa för planarbete, minst 8 000 och max 
20 000 kr. Beräknat tidsåtgång minst 8 timmar.  

Max 20 000  

   

  

  

4. Kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser  
  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens kostnader för att fram detaljplaner och områdesbestämmelser 
ska ersättas av den som har nytta av åtgärderna. Avgiften ska motsvara miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens självkostnader för arbetet. Den beräknas med utgångspunkt från den 
arbetstiden som krävs, handläggningskostnad motsvarande 1000 kr/timme samt nämndens övriga 
omkostnader för arbetet (utredningskostnader, konsulter, samrådskostnader mm).   

I samband med att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan 
eller områdesbestämmelse upprättas ett planavtal med den som beställer planarbetet. I planavtalet 
specificeras betalningsvillkor och parternas åtaganden i övrigt.   
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Mät- och kartverksamhet  
  

1. Bygglovskarta  
Bygglovskartan ingår i kostnaden för bygglovet. Debiteras om ansökan återtas eller avvisas. Köp 
utanför en ansökan om lov eller en anmälan debiteras enligt tabellen.  

Ärendetyp  Avgift  
Nybyggnadskarta  7 658  
Enkel nybyggnadskarta  4 084  
Basutdrag  1 021  

  

  

2. Lägeskontroll  
(Moms 25 % tillkommer)  

Lägeskontroll kan utföras av personal hos Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens eller annan som 
byggherren föreslår. Om byggherren föreslår annan än Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 
personal skall denne godkännas innan åtgärden genomförs.  

Ärendetyp  Avgift  
Lägeskontroll en byggnad  3 063  
Tillägg per extra byggnad (vid samma mättillfälle)  510  

  

3. Kartor och flygbilder  
(Moms 6 % tillkommer)  

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt kartmaterial 
överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusive rätt). 
Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål.  

  

3.1 Baskarta  
Ej fältkontrollerat utdrag ur kartdatabasen (PDF kostnadsfritt)  

Innehåll  Avgift   
Startavgift  510  

  
Tillägg från 1 ha till 20 ha  510 kr/ha  

  
Tillägg från 20 ha och upp till 100 ha (utöver de första 20 ha)  102 kr/ha  
Tillägg från 100 ha och uppåt (utöver de 100 första ha)  20 kr/ha  

  

3.2 Adresskarta  
Innehåll  Avgift   
Adresskarta hela kommunen (PDF eller utskriven)  408  
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3.3 Grundkarta  

Innehåll  Avgift   
Startavgift  3 063  
Baskarta tillkommer  Enligt taxa  
Mätning och framtagande av grundkartan  Timtaxa  

  

3.4 Ortofoto  
Innehåll  Avgift   
Maj 2018, 6cm, Geotiff, startavgift  510  
Maj 2018, 6cm, Geotiff, utöver startavgift   >1 ha  10 kr/ha  
Utskriven eller pdf A4, A3, max en per beställning/kund  0  
Utskriven eller pdf A2, A1 max en per beställning/kund  408  

  

  

3.5 Laserdata  
Innehåll  Avgift   
Laserdata *.las, inkl grid 2*2m, maj 2018, startavgift  510  
Tillägg från 1 ha till 20 ha  255 kr/ha  
Tillägg från 20 ha och upp till 100 ha (utöver de första 20 ha)  51 kr/ha  
Tillägg från 100 ha och uppåt (utöver de 100 första hektaren)  10 r/ha  

  

3.6 Övriga åtgärder  
Ärendetyp  Avgift  
Övriga åtgärder  Tidsersättning  
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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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Per Koman Alm 
Telefon 070-5261566   
    
  

 
Kommunfullmäktige för beslut  

 

Justering av taxor och försäljningspriser inför 2023. 
 
 
Bakgrund 
Inför 2023 görs en översyn av behovet att justera intäkterna för respektive 
verksamhet. I analysen ingår att levererera ägarnas och styrelsens förväntningar 
på avkastning samt uppfylla villkor som är reglerad och styrda av 
myndighetskrav. Renhållningstaxan och VA taxan beslutas av 
kommunfullmäktige medan elnät, fjärrvärme, stadsnät och slamtömningstaxan är 
avgifter/priser som beslutas av Oxelö Energis styrelse, men där fullmäktige 
informeras om styrelsens beslut. Enligt jämförande taxor så ligger fjärrvärme, 
elnät och VA under snittet i riket och renhållningen nära snittet i riket.  
 
Elnät 
Elnätsavgiften är styrd av en intäktsram som teoretiskt beräknas utifrån 
respektive elnäts förutsättningar och det finns utrymme att höja intäkterna utifrån 
den reglerade intäktsramen. 
 
Resultatkravet som Kommunen har satt på verksamheten är 12 % på det 
bokförda värdet före finansiella kostnader, vilket motsvarar ett resultat på ca 5,2 
Mkr. Utfallet för 2021 blev ca 12 %.  
 
Kostnaden för nätförlusterna har ökat kraftigt p g a högre elpriser samt att 
kostnaden för regionnätet har ökat kraftigt gör att resultat för 2022 inte når 
budget. Kostnaden för nätförlusterna bedöms vara höga även för 2023 och 
kommer påverka resultatet.  
Med nya elmätare kan vi se att nätförlusterna minskar p g a bättre tillgänglighet 
av mätarna.  
 
Ovan situation med högre elpriser kommer troligen fortgå en tid men är 
svårbedömt om hur länge. Planen är att vara återhållsam med höjningen av 
elnätstaxan för 2023 då många andra prishöjningar påverkar kundernas ekonomi 
samt att elnät har haft flera år med resultat som överstigit ägarens 
avkastningskrav med ett snitt på ca 14 % den senaste 5 års perioden.  
 
När samtliga kunders elmätare har bytts ut är planen att till år 2024 fortsätta 
förändringen av taxan till effekttariffer. Detta innebär att den fasta 
avgiftskomponenten baseras på faktisk uppmätt uttagen effekt. Idag används en 
teoretiskt bedömd effekt vilket ofta inte stämmer med det verkliga effektbehovet. 
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Till år 2022 infördes effekttaxa för de kunder som hade säkringar över 63 
ampere.    
 
OEABs styrelse har beslutat att höja elnätstaxan med i genomsnitt ca 3 %. 
Höjningen hamnar inom intervallet 3,6 - 2,4 % beroende på storlek på säkring.  
 
Förändra anslutningsavgiften för säkringskunder inom intervallet 16 - 25 ampere 
till 25 100 kr (från 24 200 kr), exklusive moms. För kunder med säkringar över 35 
ampere tar vi bort taxan och ersätter det med att de erhåller en offert.  
 
Stadsnät 
Stadsnätverksamheten har under året uppnått ägardirektivet på 3300 aktiva 
användare. Fler hushåll ansluter sig till stadsnätet och pandemin har inneburit att 
behovet med internetuppkoppling med bra kapacitet gynnat stadsnätet. Vi ser 
också att fler väljer internetuppkoppling med högre kapacitet, vilket ger oss en 
bättre kick-back.  
 
OEABs styrelse har beslutat att höja anslutningsavgiften till 22 000 kr (inklusive 
moms) exklusive grävning på tomt (dagens avgift 17 500 kr). Inklusive grävning 
på tomt är anslutningsavgiften 25 500 kr inklusive moms (dagens avgift 21 000 
kr).  
 
Fjärrvärme 
Avkastningen för 2021 blev 19 % vilket överstiger ägarens avkastningskrav som 
är 12%. Inriktningen de kommande åren är att förstärka resultaten samt anpassa 
fjärrvärmepriset till en högre nivå som behövs efter att omställningen på SSAB är 
genomförd.  
 
OEABs styrelse har beslutat att höja fjärrvärmepriset inför 2023 med 5 % ger 
kostnadstäckning samt en viss förstärkning av resultatet.  
 
Anslutningspriset inklusive värmeväxlare för villakunder kommer höjas till 70 000 
inklusive moms (idag 68 000 kr).  En anslutning utan värmeväxlare kostar 20 000 
vilket är oförändrat.  
 
Ingen förändring av priset av serviceavtalet är planerad inför 2023.  
 
 
VA 
VA verksamheten bedrivs på uppdrag från kommunen och är styrd av 
vattentjänstlagen. Verksamheten får i ett flerårsperspektiv inte bedrivas med 
varken ett över- eller underskott. Det görs effektiviseringar med utbyte av 
pumpstationer, införande av fjärravlästa mätare förnyelse av utrustning i 
reningsverket.  
 
Arbetet med förnyelsen av VA nätet fortsätter enligt plan och har en viss 
påverkan på behovet av taxejusteringen. Målsättningen är att införa en taxa med 
en högre andel rörlig avgift för att skapa bättre möjlighet och incitament för 
kunden att spara på vatten.   
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Sammantaget är förslaget att höja de fasta komponenterna i brukningsavgiften i 
VA taxan med ca 3% och höja den rörliga förbrukningsavgiften med ca 12 %. 
Sammantaget motsvarar justeringen en ca 7 % justering.  
 
Anläggningsavgiften som är en engångsavgift när fastigheten ansluts förslås 
höjas med 3 %.    
 
Renhållning 
En större höjning av renhållningstaxan genomfördes inför 2021 men med ökade 
kostnader för transport och behandling av avfallet samt att kostnaderna för driften 
av ÅVC ökar behövs en höjning av priset.  
 
Arbete pågår med planering för införande av hushållsnära avfallshämtning samt 
en ny återvinningscentral vilket har viss påverkan på administrationskostnaden 
för 2023.   
 
Förslaget är att göra en generell höjning med 5 %, för alla komponenter i 
renhållningstaxan. 
 
Styrelsen har tidigare beslutat om att införa en avgift för företag att lämna avfall 
på återvinningscentralen. Förslaget innebär att varje kort ska kosta 2500 kr 
exklusive moms och säljas med 10 besök per kort. Ett enskilt besök för ett 
företag på återvinningscentralen skall kosta 350 kr.       
 
Initialt införs klippkort men betalsystemet kommer digitaliseras.  
 
Slamtömningstaxa 
Fullmäktige har beslutat att Oxelö Energis styrelse kan fastställa prisjustering av 
slamtömningstaxan. Då VA området byggs ut minskar behovet av denna tjänst 
då många avvecklar sina egna avloppsanläggningar. Idag utnyttjar ca 50 kunder 
tjänsten.   
 
Målsättningen är att bedriva verksamheten till självkostnad men med ett litet 
överskott.  
 
OEABs styrelse har beslutat att justera priset med 4%.  
 
Tidigare genomförda taxehöjningar (%) 
VA (Vatten och avlopp) 
FV (fjärrvärme) 
Elnät 
RH (renhållningen) 
 VA FV Elnät RH  
2014 7 0 2 0 
2015 3 1 2 0 
2016 2 0 0 0 
2017 3 0 0 2 
2018 7 3 2 2 
2019 0 2 2 0 
2020 1 4 1 5 
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2021 3 4 3 20 
2022 2 5 3 5 
 
Summa 28 19 15 34 
 
Genomsnittlig höjning 
  
%  3,1 2,1 1,7 3,8  
 
Ackumulerade resultat under perioden år 2016-2021 
 
Resultat under perioden år 2016-2021    
  
 RH VA 
16 76 946 
17 77 -1694 
18 -372 244 
19 -925 287 
20 -718 -401 
21 400 -98 
 
Summa -1462 -716  
 
 
Styrelsen föreslår följande prisjustering inför 2023: 
 
VA  3 % i snitt en höjning av brukningsavgiftens fasta komponenter  
VA 12 % höjning av rörliga förbrukningsavgiften 
VA  3 % höjning av anläggningsavgiften  
 
RH 5 % generell höjning för samtliga komponenter i prislistan. 
ÅVC  Införande av tömningsavgift för företag med 2500 kr för klippkort 

med 10 besök. 
ÅVC Enskilt besök 350 kr.   
 
Samtliga priser är angivna inklusive moms exklusive tömningsavgiften på ÅVC 
för företag som anges exklusive moms.  
 
 
 
Per Koman Alm 
VD Oxelö Energi AB    
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

Ks § 125 Dnr KS.2022.138

Avkastningskrav kommunala bolag 2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Bifogat förslag till avkastningsplan för Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB
för 2022 - 2025 godkänns.

Sammanfattning

Avkastningsplanen för de kommunala bolagen skall ses över årligen. Planen har diskuterats
i kommunens moderbolag Förab och i dialog med dotterbolagen Kustbostäder i Oxelösund
AB (Kustbostäder) och Oxelö Energi AB (Oxelö energi), Planen har även diskuterats i
kommunstyrelsen 2022-08-31. Den har också varit på remiss i styrelserna för Oxelö Energi
AB och Kustbostäder AB.
I avkastningsplanen finns krav på avkastning, soliditet för de båda dotterbolagen
och plan för utdelning till kommunen. Planen innebär en utdelning från Förab till
kommunen på 1 mkr för 2022 och 1 mkr per år för perioden 2023-2025

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks avkastningskrav kommunala bolag 2023
Avkastningsplan 2022 Oxelösund_220707

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Godkänna bifogat förslag till avkastningsplan för Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö
Energi AB för 2022 - 25.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med det samma.

______

Beslut till:
Controller (för kännedom)

Kustbostäder (för kännedom)

Oxelö Energi (för kännedom)
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Datum Dnr

2022-10-18 KS.2022.138

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

Avkastningskrav kommunala bolag 2023

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

Godkänna bifogat förslag till avkastningsplan för Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö
Energi AB för 2022 - 25.

2. Sammanfattning

Avkastningsplanen för de kommunala bolagen skall ses över årligen. Planen har
diskuterats i kommunens moderbolag Förab och i dialog med dotterbolagen
Kustbostäder i Oxelösund AB (Kustbostäder) och Oxelö Energi AB (Oxelö energi),
Planen har även diskuterats av Kommunstyrelsen vid ett tillfälle, augusti. Den har
också varit på remiss i styrelserna För Oxelö Energi och Kustbostäder.

I avkastningsplanen finns krav på avkastning, soliditet för de båda dotterbolagen
och plan för utdelning till kommunen. Planen innebär en utdelning från Förab till
kommunen på 1 mkr för 2022 och 1 mkr per år för perioden 2023-2025.

.Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-10-17
Bilaga: Förslag till avkastningsplan

Johan Persson Magnus Petersson
Kommunchef ekonomichef

Beslut till:
Controller (FK)

Kustbostäder (FK)

Oxelö Energi (FK)

Kommunstyrelseförvaltningen
Magnus Petersson
0155-382 24

Kommunstyrelsen



Oxelösunds kommun

Avkastningsplan 2022 - 2025

Utdelningsmål:

Kommunen

För räkenskapsåren 2022 - 2025 budgeterar kommunen en utdelningsnivå om 1 mkr.

Se kommentar avseende utdelningsmålen på sid 2.

FÖRAB (tkr)

2022 2023 2024 2025

Utdelning till kommunen * 1 000 1 000 1 000 1 000

Skatt på utdelning (20,6%)** 259 259 259 259

Räntekostnader 196 196 196 196

Adm kostnader 719 719 719 719

Kapitalbehov (FÖRAB): 2 174 2 174 2 174 2 174

Avkastningsplan 2022:

Oxelö Energi AB Soliditet 2021 (Miniminivå >30%): 50% (49%)

Verksamhet %-sats Bokförda värden Belopp

Elnät 12 57 810 6 937

Fjärrvärme 12 52 509 6 301

VA 0 119 376 0

Renhållning 0 4 295 0

Bredband* 5 49 891 2 495

5,54% 283 881 15 733

Kustbostäder AB Soliditet 2021 (Miniminivå >20%): 17% (18%)

Verksamhet %-sats Bokförda värden Belopp

Bostäder 4,5 418 246 18 821

Kommersiella lokaler 4,5 17 636 794

Förvaltning 0 0 0

4,50% 435 882 19 615

Kommentar:

Årets planerade avkastning enligt ovan. 35 348

Finansiella kostnader (2% på bokf värden) -11 922

Utdelning/koncernbidrag (enligt ovan) -2 174

Konsolidering (kassaflöde) 21 251

* Se kommentar avseende Bredband på sid 2, under Avkastning Bredband.
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Avkastningsplan 2022 - 2025 (forts)

Kommentarer & förtydligande:

Allmänt om utdelnings- & avkastningskrav 2022:

Både utdelnings- och avkastningskraven kvarstår under 2022, trots det ökade behovet av investeringar m m.

I bilaga, Avkastningsplan 2022 - Ekonomiska mål i ägardirektiv, förklaras varför avkastningskravet kvarstår.

Både utdelningsmål och avkastningskrav utvärderas årligen och justeras vid behov. 

När det gäller avkastningskravet så skall det ses över en tidsperiod om 5 år. Det innebär att verksamheterna

vissa år kanske inte når målen, men ackumulerat över tidsperioden så klarar man avkastningskravet.

Utdelningsmål:

Kommentar:

FÖRAB avgör hur kapitalbehovet täcks genom utdelning/koncernbidrag och hur det fördelar sig 

mellan dotterbolagen. Hänsyn tas till begränsningarna i lagstiftningen för bostadsverksamhet.

Kapitalbehovet ovan avser dotterbolagens koncernbidrag för det angivna räkenskapsåret till FÖRAB.

Detta innebär att i 2022 års bokslut så behöver dotterbolagen ge ett koncernbidrag om 2.174 tkr.

Miniminivån för soliditeten redovisas ovan. Understiger soliditeten miniminivån så skall utdelning ej ske.

 * Utdelningen till kommunen sker och redovisas året efter intjänad vinst/kapitalbehov i bolagen. 

    FÖRABs kapitalbehov räkenskapsåret 2022 skall täcka utdelning till kommunen 2023 osv.

 ** Skatten beräknas på resultatet som ger en nettobehållning = utdelningsnivån. Ex För 1000 tkr i 

krävs det 1 259 tkr i resultat före skatt. 1259*(1-0,206) = 1000 tkr.

Avkastningskrav:

Kommentar - Avkastning Bredband:

 * Avkastningskrav på bredbandsverksamhet bedöms vara ca 8.0%. Pga att verksamheten

genomgår en investeringsfas så kommer det ske en upptrappning av avkastningskravet.

För 2022 så är det 5,0 %. Målsättningen är sedan att vara uppe i 8 % 2028. En diskussion förs varje 

år kring avkastningsmålet för kommande år. Målsättningen bör också vara ett avkastningen för 

bredbandsverksamheten skall vara uppe i 6 % 2025.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

Ks § 128 Dnr KS.2022.47

Redovisning av partistöd 2021 och utbetalning 2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Inkomna redovisningar av partistöd 2021 godkänns.

2. För 2023 betalas följande partistöd ut

 Socialdemokraterna 223 500 kr

 Moderaterna 223 500 kr

 Vänsterpartiet 100 500 kr

 Sverigedemokraterna 100 500 kr

 Centerpartiet 39 000 kr

 Kristdemokraterna 39 000 kr

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för partistöd kf 2022-06-15 § 35. Enligt riktlinjerna
består partistödet av 20 500 kr per mandat och ett grundstöd på 18 500 per år och parti.
Partistödet betalas ut i förskott i januari månad, för kommande år. Därför baseras stödet på
den mandatfördelning som följer av 2022 års val till kommunfullmäktige då utbetalningen
avser 2023. Partierna ska senast den 30 juni komma in med en redovisning av hur
partistödet för föregående år har använts. Har redovisning och granskningsrapport enligt 4
kap. 31 § första och andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen
inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år i enlighet med 4 kap. 31 §
tredje stycket kommunallagen.

Samtliga partier förutom Liberalerna och Miljöpartiet har lämnat in redovisningar i rätt tid.
Liberalerna lämnade in sin redovisning efter den 30 juni och Miljöpartiet har på grund av
omständigheter kopplade till gruppledarens bortgång inte haft möjlighet att lämna in någon
redovisning. Miljöpartiet förlorade sin representation i kommunfullmäktige vid 2022 års val,
men enligt kommunallagens 4 kap. § 27 får partistöd ges också till ett parti som har upphört
att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen
upphörde.

Kommunstyrelseförvaltningen har att förhålla sig till riktlinjen som fastslår att 30 juni är sista
datum för inlämnande av redovisning av partistödet. Då Liberalerna och Miljöpartiet inte
lämnat in några redovisningar inom föreskriven svarstid föreslår
kommunstyrelseförvaltningen i enlighet med riktlinjen att partistöd betalas ut för redovisade
mandat i kommunfullmäktige 2023 enligt följande.



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

 Socialdemokraterna 223 500 kr

 Moderaterna 223 500 kr

 Vänsterpartiet 100 500 kr

 Sverigedemokraterna 100 500 kr

 Centerpartiet 39 000 kr

 Kristdemokraterna 39 000 kr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse redovisning 2021 och utbetalning 2023 av partistöd
Redovisning av partistöd 2021
Redovisning av partistöd 2021 (V)
Redovisning av erhållet partistöd och lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg
Centerpartiet 2021
Redovisning av erhållet partistöd och lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg
Kristdemokraterna 2021
Redovisning av erhållet partistöd och lokalt partistöd SD
Redovisning av partistöd 2021
Riktlinjer för partistöd (2022)

Dagens sammanträde

Ajournering 15:06-15:11

Framskrivet förslag

1. Inkomna redovisningar av partistöd 2021 godkänns.

2. För 2023 betalas följande partistöd ut

 Socialdemokraterna 223 500 kr

 Moderaterna 223 500 kr

 Vänsterpartiet 100 500 kr

 Sverigedemokraterna 100 500 kr

 Centerpartiet 39 000 kr

 Kristdemokraterna 39 000 kr

Förslag

Klas Lundbergh (L) tilläggsyrkar på att liberalerna får partistöd på 39000 för 2023
avseende beslutspunkt 2.



Sammanträdesprotokoll Blad 3

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

Ordförande yrkar avslag på Klas Lundberghs (L) tilläggsyrkande.

Beslutsgång punkt 1

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med det samma.

Beslutsgång punkt 2

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut samt Klas
Lundberghs (L) tilläggsyrkande samt det egna avslagsyrkandet.

Ordförande ställer Klas Lundberghs (L) tilläggsyrkande mot det egna
avslagsyrkandet och finner att styrelsen beslutar att avslå Klas Lundberghs (L)
tilläggsyrkande.

Ordförande finner att styrelsen beslutar i enlighet med framskrivet förslag till beslut.

Reservation

Klas Lundbergh (L) inkommer med en skriftlig reservation mot kommunstyrelsens
beslut avseende beslutspunkt 2:

Reservation rörande punkt 14 vid kommunstyrelsens möte 2022-10-26

Jag reserverar mig mot beslutet i punkt 14 till förmån för eget yrkande.
Eget yrkande: att Liberalerna beviljas partistöd för 2023 trots att
dokumentationen inlämnades efter utsatt datum.

Kommun har möjlighet att bestämma utbetalning av partistöd trots att
tidsgränsen för inrapportering har överskridits.
Jag hävdar följande argument för mitt yrkande.

 Liberalernas partiförening har haft en verksamhet helt i överensstämmelse

med vad som angivits som grund för partistöd. Denna kan bland annat styrkas

genom den dokumentation som, i sin helhet, redovisats och lämnats in.

 Föreningens ekonomi och verksamhet är i god ordning

 Jag anser att den konsekvens som uteblivet partistöd innebär inte står i paritet

med den ringa förseelsen som innebar att fullödig dokumentation inkommit

efter utsatt tid.

 Ett uteblivet partistöd, som dessutom för första gången avsevärt ökat, kommer

att riskera att menligt påverka föreningens kommande och planerade

aktiviteter.

2022-10-28
Klas Lundbergh
Gruppledare Liberalerna Oxelösund

______
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

Beslut till:
Kommunsekreterare (för åtgärd)
Ekonomi (för kännedom)
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Datum Dnr

2022-09-07 KS.2022.47

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

Redovisning av partistöd 2021 och utbetalning 2023

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

1. Inkomna redovisningar av partistöd 2021 godkänns.

2. För 2023 betalas följande partistöd ut

 Socialdemokraterna 223 500 kr

 Moderaterna 223 500 kr

 Vänsterpartiet 100 500 kr

 Sverigedemokraterna 100 500 kr

 Centerpartiet 39 000 kr

 Kristdemokraterna 39 000 kr

2. Sammanfattning
Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för partistöd kf 2022-06-15 § 35. Enligt riktlinjerna
består partistödet av 20 500 kr per mandat och ett grundstöd på 18 500 per år och parti.
Partistödet betalas ut i förskott i januari månad, för kommande år. Därför baseras stödet på
den mandatfördelning som följer av 2022 års val till kommunfullmäktige då utbetalningen
avser 2023. Partierna ska senast den 30 juni komma in med en redovisning av hur
partistödet för föregående år har använts. Har redovisning och granskningsrapport enligt 4
kap. 31 § första och andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen
inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år i enlighet med 4 kap. 31 §
tredje stycket kommunallagen.

Samtliga partier förutom Liberalerna och Miljöpartiet har lämnat in redovisningar i rätt tid.
Liberalerna lämnade in sin redovisning efter den 30 juni och Miljöpartiet har på grund av
omständigheter kopplade till gruppledarens bortgång inte haft möjlighet att lämna in någon
redovisning. Miljöpartiet förlorade sin representation i kommunfullmäktige vid 2022 års val,
men enligt kommunallagens 4 kap. § 27 får partistöd ges också till ett parti som har upphört
att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen
upphörde.

Kommunstyrelseförvaltningen har att förhålla sig till riktlinjen som fastslår att 30 juni är sista
datum för inlämnande av redovisning av partistödet. Då Liberalerna och Miljöpartiet inte
lämnat in några redovisningar inom föreskriven svarstid föreslår
kommunstyrelseförvaltningen i enlighet med riktlinjen att partistöd betalas ut för redovisade
mandat i kommunfullmäktige 2023 enligt följande.

Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson

Kommunstyrelsen



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2022-09-07 KS.2022.47

 Socialdemokraterna 223 500 kr

 Moderaterna 223 500 kr

 Vänsterpartiet 100 500 kr

 Sverigedemokraterna 100 500 kr

 Centerpartiet 39 000 kr

 Kristdemokraterna 39 000 kr

Beslutsunderlag
Redovisning av erhållet partistöd och lokalt partistöd Socialdemokraterna
Redovisning av erhållet partistöd och lokalt partistöd Moderaterna
Redovisning av erhållet partistöd och lokalt partistöd Vänsterpartiet
Redovisning av erhållet partistöd och lokalt partistöd Sverigedemokraterna
Redovisning av erhållet partistöd och lokalt partistöd Centerpartiet
Redovisning av erhållet partistöd och lokalt partistöd Kristdemokraterna
Riktlinjer för partistöd

Johan Persson Mårten Johansson
Kommunchef Kommunsekreterare

Beslut till:
Kansliet (för åtgärd)

Kommunfullmäktige (för åtgärd)

Ekonomi (för kännedom)
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OXELÖSUND KOMMUN'
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Redovisning av erhållet partistöd och lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg

Parti

Moderaterna
Urganisationsnummer

0028288017

Rektorsvägen 5
Telefon

0727885244

Postnummer och ort

613 36 Oxelösund

Bankkonto eller bankgiro/postgiro
5347-3333018

igen avser är

2021
Erhållet partistöd
148 000 skr

sparat partistöd från föregående år

65 582 skr

j Bifogade handlingar
Verksamhetsberättelse ll
Resultaträkning |i/|

hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

jPandemin slog även i 2021 mot vår verksamhet.
[Många aktiviteter ställdes in.

! Detmnebär attviinte haft stora kostnader för Politiska annonser och politisk material, samt
som under ett normalår. - ' ----. -".,

Lsta!letharvi sats.at på medlemsvård och på politiska kampanjer för invånare i kommunen för
att diskutera och förmedla aktuella kommunala frågor.

Föreningens överskott sparas för att finansiera kommande valrörelse.

Postadress
Oxelösunds kommun
61381 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

"Telefon

0155-380 00 (vx)
Webb/E-post
wAw. oxelosund. se

registrator@oxelosund.se

Org. nr
212000-0324



Redovisning av partistöd 2(3)

Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen, beskriv vilka
motprestationer som har erhållits

l En serviceavgift om 44. 400 skr går till Moderaterna i Sörmlands Förbund

l För avgiften står förbundet bl a för:
- kostnaderna för skötsel och uttag ur medlemsregistret
-möjligheten att utnyttja utskickssen^icen från kansliet
- allmänt ombudsmannastöd
- grundläggande utbildning av förtroendevalda
- kostnaderna för förbundsstämmor samt förbundsråd
- ansvarar för hotell- och resekostnader samt deltagareavgifter som uppstår i samband med
kommunintemat för råd.

Datum

7 mars 2022

Ofdfo^-äpde

1^\
Namnförtydligande

Katarina Berg
-v-

Datum

7 mars 2022

Kassör ^ /. ,. ;-
C^^i^

Namnförtydligande
Luiza Kaminska



Redovisning av partistöd 3(3)

Granskningsrapport och intyg'

Granskningsrapport

Har granskat ovanstående, samt resultatrapport för 2021 och intygar riktigheten i
uppgifterna.

Datum

7 mars 2022

Granskning genomfgfrff^/

Namnförtydligan^e
Bo Jender

^

^Granskning om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har
använts görs av en av partiet utsedd granskare



Moderaterna i Oxelösund

Räkenskapsår: 210101-211231

Rörelsens intäkter
3610 Medlemsavgifter
3710 Kommunala bidrag

S:a Rörelseintäkter

Resultaträkning
Intern rapport

Datum: 210101-211231

Bmttovinst

Övriga externa kostnader
5010 Lokalhyra
5900 Bidrag till länsförbundet
5920 Annonser
5930 Reklamtrycksaker
6110 Kontorsmaterial
6115 övriga varor
6570 Bankkostnader

S:a Övriga externa kostnader

Personalkostnader

7320 representation, uppvakningar
7321 intern representation
7330 Bilersättningar
7331 reseersättningar

S:a Personalkostnader
Rörelseresultat

Resultat efter finansiella poster
Beräknat resultat

Finansiella poster
8999 Redovisat resuiuu

Ack

Sida: l
22-03-06 19:05

Senaste vemr; A 86

2 540, 00
148000,00
150540. 00
150540.00

-4 000, 00
-44 400. 00
-l 700,29

-12593, 00
-886. 00
-402. 00

-l 200. 00
-65 181, 29

-9619. 20
-5603, 31
-4 224,00

-330. 00
-19776, 51
65 582.20
65 582, 20
65 582, 20

-65 582.20

/
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Redovisning av erhållet partistöd och lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg

Parti
Socialdemokraterna

Adress
Sjögatan 30

Telefon
0763122332

Redovisningen avser år
2021

Sparat partistöd från föregående år

66.477

Organisationsnummer
819000-5705

Postnummer och ort
Oxelösund

Bankkonto eller bankgiro/postgiro
Bg 5727-3799

Erhållet partistöd
222000

Bifogade handlingar
Verksamhetsberättelse 1*^1
Resultaträkning !.!

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin
2021 var inget normalt verksamhetsår pga pandemin. De flesta möten hölls digitalt och
utåtriktade aktiviteter mot kommunens invånare hade vi bara under sommarmånaderna. Vi

kommer i stället att ha gott om medel för att under 2022 vara betydligt mer aktiva ut mot våra
invånare. Vi har också behov av att investera. Vi kommer att köpa in ett tält/marknadsplats för
att kunna vara ute på aktiviteter. Vi har också för avsikt att köpa en eldriven lådcykel föra att ge
oss ut i bostadsområden i Oxelösund.

Postadress
Oxelösunds kommun
61381 OXELÖSUND

Besöksadress

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon

0155-380 00 (vx)
Webb/E-post
www. oxelosund. se

registrator@oxelosund. se

Org. nr
212000-0324



Redovisning av partistöd 2(3)

Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen, beskriv vilka
motprestationer som har erhållits

Vi har i många år haft en person anställd på 50%. Hon har nu gått i pension.
Nu köper vi istället in 20% av en tjänst från partidistriktet med säte i Eskilstuna. De 20% är
arbetstid bara för Oxelösunds Arbetarekommun. Personen finns också fysiskt på plats en gång i
veckan.

Datum
2022. 04. 11

Datum
12022. 04. 11

SI^F^ ^1
Jähinförtydligafx^ ^

MALI ̂ " K^ÖIZ^^M
Ngi&i0förtydligande Lt

E^/TA Vi^Tri1^



Redovisning av partistöd 3(3)

Granskningsrapport och intyg'

Granskningsrapport

^JåLj M^^cpvcr l^^^i^ ^
'Wés^^^l^7 ^^^ w ^%7-
'n^ée. ^U ^ ^^ ?^~r^

J- /. fA/l //^-/^// , 71

Datum

^^^Ä>WM -^. /,^ .7
Granskning genqrfiförd av

///y/^ c.

> /Namnförtydfigahde

L E ̂ A -TbZN<>'T'£OT

*Granskning om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har
använts görs av en av partiet utsedd granskare





Oxelösund
Redovisning av partistöd

OXELÖSUND KOMMUN

2022 -06- 0 8

Handi.nr

Dia"enr

Redovisning av erhållet partistöd och lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg

1(3)

Parti

Vänsterpartiet
Adress

c/o Fomarve, Lingonvägen 13
Telefon

070-444 78 86
Redovisningen avser år

2021

Sparat partistöd från föregående år

Organisationsnummer

802454-1073

Postnummer och ort

61337 Oxelösund

Bankkonto eller bankgiro/postgiro

5547-8846
Erhållet partistöd
74000

Bifogade handlingar
Verksamhetsberättelse

Resultaträkning

s

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

* Lokalt föreningsarbete, föreläsningar och opinionsbildning
* Utbildning av förtroendevalda, träffar för medlemmar
* Utåtriktat arbete i kommunen
* Deltagande i konferenser och seminarier
* Hyra av möteslokaler

Postadress
Oxelösunds kommun
61381 OXELÖSUND

Besöksadress

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon

0155-380 00 (vx)
Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324



Redovisning av partistöd 2(3)

Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen, beskriv vilka
motprestationer som har erhållits

Den administrativa avgiften till distriktet bekostar:
* Styrelseutbildning, ordförandeträffar, gruppledarträffar
* Konferenser, seminarier och föreläsningar
* Samordning av politiska kampanjer
* Kanslifunktion för hantering av medlemsregister, medlemsärenden
* Kontakter med länsstyrelsen
* Samordning av distriktets arbete, hantering och distribution av material

Datum

.^n(lb0^
Ordförgnde /i .

;^;^'/^---
Namnförtydligande

Ingela Wahlstam

Datum

^QnQköl1
Kassör

'^^ ̂ -^--<^
Namnförtydligande
Lars Fomarve



Redovisning av partistöd 3(3)

Granskningsrapport och intyg*

Granskningsrapport

Mt ̂  o r.

Datum

ZoZ2-0<^'^'/
GranskntTO^flfiiuxpförd av

Najnijifö^ydligande

^ fl C^ O ^öF'0 ^^?r

*Granskning om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har
använts görs av en av pari:iet utsedd granskare



Vänsterpartiet Oxelösund

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2021

Inledning

På grundval av Vänsterpartiets ideologiska bas som är socialism och feminism på ekologisk grund har
Oxelösundsföreningen fortsatt arbetet för fördjupad demokrati, rättvisa och allas lika rättigheter.
Vårt arbete har som ständig vision ett Oxelösund för alla - inte bara för de rikaste.

Styrelsearbetet

Styrelsen har under året haft 7 protokollförda möten för att planera och organisera det lokala
partiarbetet. Styrelsen har bestått av följande ordinarie ledamöter: Ingela Wahlstam, ordförande,
Daniel Lundgren, vice ordförande, Jenny Zaloga, Håkan Gustafsson, sekreterare, Lars Fornarve,
kassör, Mariela Pérez, Victoria Flores och Lotta Johnsson-Fornarve.

Adjungerad till styrelsen har Patrik Renfors varit. Tomas Sohlgren och Emil Carlsson har tjänstgjort
som revisorer.

Medlemsmöten

Styrelsen har under året anordnat 3 protokollförda medlemsmöten vilka för undvikande av
smittspridning har anordnats digitalt i form av möten via Zoom eller motsvarande.

Partikongressen 2022

Den 4-6 februari höll partiet en valkongress, då valplattform antogs. Inget ombud från Oxelösund.

Den internationella kvinnodagen 8 mars och feministiskt arbete

På grund av den pandemi som grasserar har vi inte heller 2021 anordnat något traditionellt
arrangemang i samband med Internationella kvinnodagen.
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BOKSLUT 2021

RESULTATRÄKNING
Intäkter
Tionde mm

Externa kulturbidrag
Medlemsavgifter
Partistöd

Summa kosfaiader

Arets resultat

2021
0, 00
0, 00

3 346, 00
74 000, 00

40391, 88

36 954, 12

2020
4 560, 00

0, 00
3 375, 00

74 000, 00
Summa intäkter

Kostnader
Administration distriktet

Lokalkostnader
Resor

Kurser och konferenser
Aktiviteter

Partimaterial, porto mm
Kontorsmaterial

Bankavgifter mm
övriga kostnader

77 346, 00

14800, 00
0, 00
0, 00

15782, 88
8 909, 00

0, 00
0, 00

900, 00
0, 00

81 935, 00

29 600, 00
0, 00
0, 00

3 200, 00
5912, 00
1 000, 00

0,00
1 403, 00
7 500, 00

48615, 00

33 320, 00

BALANSRÄKNING

Tillgångar
Handkassa

Företagskonto
Va Ikon to

2020-12^1

0, 00
69 388,57
40 000, 00

109388, 57

2019-12-31

0, 00
72 434, 45

0, 00
72 434, 45Summa tillgångar

Skulder
Skulder 0, 00 0, 00
Summa skulder

Tillgångar/ skulder

0, 00

109388, 57

0, 00

Tillgångar 2020
Arets resultat
Kontroll

72 434, 45
36954, 12

109388, 57

https://mail. google. com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox?projector=1 1/1
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Oxelösund
Redovisning av partistöd ^T

Redovisning av erhållet partistöd och lokalt partistöd
granskningsrapport och intyg

'OXELOSUNDl<ÖMTv:uJN~1

2022 -06- 1 3

Hancll. nrtftw<
Dianenr

Parti:

nentornartiot
Adress:

c/n Annpta HnnlanHpr c;ton\/ilf<;\/änon
Telefon:

n7n-4c>R tQ ne;
Redovisningen avser år:

9091
Sparat partistöd från föregående år

10.000;-

Organisationsnummer:

npfliQnni-nnin
Postnummer och ort:

Rl-^ tR nY olnciinri

Bankkonto eller bankgiro/postgiro:
ff9«=;7-ft 19<in^ 1079-9

Erhållet partistöd:

iftsnn--
Bifogade handlingar:

Verksamhetsberättelse:!

Resultaträkning:

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin;

Under den tid som restriktionerna lättade under året kunde Oxelösunds lokala

partiorganisation ("kretsen") åter träffas fysiskt. Dessförinnan genomfördes ett antal digitala
möten.

Under den tid då externa aktiviteter och kampanjinsatser inte kunnat genomföras har
Centerkretsen ägnat tid åt utbildning och förberedelser inför valåret. Bland annat inleddes arbetet
med att få till en kommuntista till valet 2022.

Kretsen arbetar främst med samtalskampanjer på Järntorget, information på sociala medier,
möteskallelser via e-post och i förekommande fall brevutskick.

Partiets medlemmar har fram till slutet av 2021 deltagit i arbetet i ett antal politiska nämnder och
styrelser (Kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Vård-
och omsorgsnämnden, KRFF).

l övrigt hänvisas till bifogad verksamhetsberättelse och ekonomisk årsammanställning.

Postadress

Oxelösunds kommun
61381 OXELÖSUND

Besöksadress

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-382 40 (fax)

Webb/E-post
www. oxelosu nd .se

registrator@oxelosund.se

Org. nr
212000-0324



OXELÖSUND KOMMUN

2022 -06- 1 3

Handl. nr

'ISMMtBwmotprestationer som harOm överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen - bej
erhållits:"

Utbildning och bistånd med information på sociala medier såsom Facebook och
Instagram som syftar att nå ut med ett politiskt budskap

Utskick och kallelser gällande bl. a. interna politiska möten för att stärka intern demokrati.

Datum:70^ ^M . Datum:
, 0 fu^i S. Ö22-

Ordförande: Kassör:

^^v^fc- C^^c^

Namnförtydli^ande: Agneta Höglandei

Ooa Ig^

Granskningsrapport och intyg*

Granskningsrapport:

Jag har granskat Centerkretsens i Oxelösunds räkenskaper och verksamhet i övrigt
och funnit att dessa överensstämmer med partistödets intentioner och grundsyfte.

Datum: ^^^~0é-ö^
Granskning genomförd av: 7%^^ ̂ ^lu-lb-t^^
Namnförtydligande:

Torsten Sandberg, revisor

*Granskning om redovisningen ger en rättvisande bild av hur
partistödet har använts görs av en av partiet utsedd granskare



OXELÖSUND KOMMUN

2022 -06- 1 3

Handl. nr

Diarienr
#

-o ?fl

Centerpartiet
Oxelösunds Centerkrets

^

yi^ K'
^ \ ^ '^:

y'^^ ^:
^v

Styrelsens verksamhetsberättelse 2021
Årsstämma med Oxelösunds Centerkrets hölls 2021-02-01 via Zoom. Deltagare: Ann
Abrahamsson, Agneta Högländer, Carin Thunberg, Siri Wiuk, Sig Carlsson, Joakim Öhman,
Bo Högländer. Gäst: Martina Johansson, distriktsstyrelsen, riksdagsledamot Sörmland.

Årsmötet föregicks av programpunkt (via Zoom) ihop med Nyköpingskretsen. Nils Ljunggren, chef
Region Mitt, Sportfiskarna, höll föredrag om Östersjön, vattenkvaliteten, fiskebeståndet, med mera.
Storskaligt industriellt fiske får stora konsekvenser för det kustnära fisket som trängs ut alltmer,
konstaterade Nils Ljunggren, bland annat. Ett uppskattat föredrag med flera politiska ingångar.
Tillfälle till frågor och diskussion gavs. Sportfiskarna organiserar 60. 000 medlemmar i 400 föreningar.
Efter det redogjorde Victoria Barrsäter, Katrineholm, för distriktets och riksorganisationens
utbildningar, stämmotillfällen, med mera, framöver.

Kommunen. Det politiska arbetet har präglats av Coronapandemin. Men ändå större impact fick
beslutet att lämna samarbetet i Oxelösundsalliansen, vilket fick till konsekvens att C-ledamöter även
lämnade uppdrag i styrelser och nämnder i november. Posterna bekläddes således under större delen
av året: Utbildningsnämnden: Ann Abrahamsson (ersättare, Kustbostäders styrelse samt Vård och
omsorgsnämnden: Stig Carlsson (ersättare), MT/o- och samhällsbyggnadsnämnden: Agneta Högländer
(ordinarie). Kommunstyrelsen (ordinarie): Bo Högländer. Övrigt: ersättare i KRFF (Kommunens råd
för funktionsvariationsfrågor): Bo H. Nyköpings Tingsrätt och Valnämnden i Oxelösunds kommun:
Sin Wink.

Platsen i kommunfullmäktige kvarstår, där Bo Högländer (gmppledare) bekläder C-mandatet.
Ersättare: Joakim Ohman (l:e) och Ann Abrahamsson (2:a).

Kretsens styrelse har bestått av Joakim Öhman (ordförande), Ann Abrahamsson (vice ordf. ). Stig
Carlsson (ledamot), Agneta Högländer (kassör) och Bo Högländer (sekr. ).

Övrisa uppdras:

Valberedning: Carin Thunberg.
Nomineringsgmpp: Tony Johansson, Bo Högländer
Mediekontakt: Joakim Öhman
Kampanj ansvarig: Joakim Öliman
Revisor: Torsten Sandberg (medlem i Centerpartiet i Kalix och tidigare boende i Oxelösund).

Kampanjer: Kretsen har genomfört begränsade utåtriktade kampmjer, främst styrelsen. Vid ett antal
tillfällen har man träffats utanför ICA för att synas, samtala och dela ut flygblad.

Stvrelsemöten/kretsmöten har hållits följande datum: 18 januari (styrelse), 8 febmari
(konstituerande), 8 mars (styrelse), 15 mars (kretsmöte), 12 april (styrelse), 20 maj (digitalt kretsmöte
ihop med Gnesta, Nyköping och Trosa), 13 september (kretsmöte), l oktober (extra styrelse), 4
oktober (styrelse), 11 oktober (kretsmöte), 8 november (styrelse),



Medlemmar: Medlemsantalet per den 9 februari 2022: Elva (11) pers.

Ekonomi. Beträffande 2021 års räkenskaper hänvisas till styrelsens förslag till ÅR
(Bilaga)

Oxelösund den 17 februari 2022 Styrelsen i Oxelösunds Centerkrets

OXELÖSUND KOMMUN

2022 -06- 1 3

Hand;, i,

Diarienr

bokslut för 2021.

Joakim Ohman Ann Abrahamsson Agneta Högländer Stig Carlsson

^r
Bo Högländer



Centerkretsen i Oxelösund

OXELÖSUND KOMMUN

2022 -06- 1 3

Handl. nr

Diarienr

Bokslut för verksamhetsåret 2021

Intäkter

Ingående saldo per den 2020-12-31
Medlemsavgifter

Partistöd 2021

Microstöd

16 157, 62
2 370,00

18 500,00
0, 00

37 027,62

Kostnader

Pris för Banktjänster

Kommundagarna, 5-6 februari resa
Besök av Martina Johansson m. gäster, lokal

Ämne: om Vindkraft

Medlemsträff m. Alliansen Förtäring, föredrag

Sorgebukett, Ebbe Svartling
Blommor till Förskola eftr. studiebesök

Profilmaterial, kampanjvästar

Profilmaterial, extra västar

Partistämman, inga kostnader (Coronapandemien)

Summa:

Behållning/ saldo per den 2021-12-31

900, 00

250,00
400,00

1158, 00

530,00
490,00
676, 00

416,00

0, 00

4 820,00

32 207,62

(l)
(3)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

kr

Kr

Oxelösund den 28 januari 2022

^neta Högländer
Kassör Centerkretsen Oxelösund

NXROOLA&
POUTIK

Centerpartiet
Oxelösund
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Vid granskning av Oxelösunds Centerpartikrets räkenskaper för tiden 2020-01-
01 - 2020-12-31 har jag funnit dessa i god ordning; intäkter och kostnader är

styrkta med verifikationer och det kvarstående värdet på bankkonto stämmer

enligt bankkontoutdrag överens med bokslutet.

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt finns ingen anledning till

anmärkning.

Årsmötet föreslås därför bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som
revisionen omfattar.

Kalix-Storsien den 13 januari 2021

Torsten Sandberg

Revisor
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Redovisning av erhållet partistöd och lokalt partistöd m
granskningsrapport och intyg

2021-06-^7

Parti:

Sverigedemokraterna

Adress:

Högbrunnsvägen 2B
Telefon:

0762305537
Redovisningen avser er:

2021
Sparat partistöd från föregående år

17879, 50

Organisationsnummer:

802462-3038

Postnummer och ort:

611 38 Nyköping
Bankkonto eller bankgiro/postgiro:

8257-8, 93 043 079-8
Erhållet partistöd:
55 500kr

Bifogade handlingar:

Verksamhetsberättelse: l

Resultaträkning:

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin;

Partistödet har använts för att stärka våra ledamöter och medlemmar genom av riks
anordnade utbildningar och föreläsningar framförallt digitala.

P. g. a. rådande pandemi under året har sedvanliga medlemsträffar ej kunnat genomföras l
samma omfattning som tidigare. Vi har l stället satsat på enskilda möten utomhus.

1375 kr har fakturerats av riks för tillhandahållna IT-system och marknadsföring.

Postadress

Oxelösunds kommun
61381 OXELÖSUND

Besöksadress

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-382 40 (fax)

Webb/E-post
www.oxelosund.se

registrator@oxelosund.se

Org. nr
212000-0324



OXELÖSUND KOMMUN

2022 -06- 2 7

Handl. nf

Diarienr

Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför regionen - beskriv vilka motprestationer som har
erhållits:"

1375kr har fakturerats av riksorganisationen för tillhandahållna IT-system, utbildningar
och marknadsföring.

Datum:

2022-06-05
Jförandej

Namnförtydligande:

Dagmara Mandrela

Datum:

2022-06-05
Kassör:

!iU^ ^MsÅ^
Namnförtydligande:

Ulla Hulkko

Granskningsrapport och intyg*

Granskningsrapport:

*Granskning om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har
använts och har gjorts av en av partiet utsedd granskare

Datum:

2022-06-12
Granskning genoniförd av

^- ^
Namnförtydligande:
Thom Zetterström
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 Riktlinjer för partistöd 2 (2) 
Datum   

2018-09-19   

 

I kommunallagen (KL) (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om 
kommunalt partistöd. 
I Oxelösunds kommun ska därutöver följande gälla. 
 
1 § Rätt till partistöd 
Det lokala partistödet i Oxelösunds kommun utgår till partier som är representerade 
kommunfullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § KL. 
 
2 § Partistöd 
Partistödet utgörs av; 
1. Ett grundstöd på 18 500 kr per parti och år. 
2. Ett mandatstöd på 20 500 kr per mandat och år. 
 
3 § Fördelning av partistöd 
Vid fördelningen av mandatstöd beaktas endast mandat för vilken en vald leda-
mot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837), 4 kap 29 § KL. 
Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår ska partistödet 
upphöra vid nästa årsskifte. 
För mandat som det ej finns någon vald ledamot fastställd för utgår inget parti-
stöd 4 kap. 30 § KL. Justering av partistödet sker vid beslut om utbetalning av 
partistöd. 
 
4 § Redovisning och granskning 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning, 4 kap. 31 § 
KL, senast den 30 juni som visar att partistödet har använts för det ändamål som 
anges i 4 kap. 29 § första stycket KL. 
Mottagaren ska utse en särskild granskare som ska granska om redovisningen 
ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens 
rapport över granskningen ska bifogas redovisningen 4 kap. 31 § KL. 
 
5 § Årlig utbetalning 
Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av fullmäk-
tige. Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § första och andra 
stycket KL inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas 
inget stöd för nästkommande år 4 kap. 31 § tredje stycket KL. 



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

Ks § 127 Dnr KS.2022.131

Revidering av riktlinjer för Oxelösunds kommun gällande bidrag till
studieförbunden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Förslaget om nya riktlinjer för bidrag till studieförbunden godkänns

Sammanfattning

Länsbildningsförbundet Sörmland har 2018-06-19 inkommit med ett nytt förslag på
fördelningsprincip till kommunerna i Södermanland och Oxelösunds kommun. Förslaget har
antagits av Södermanlands kommuner utom Oxelösund. Från år 2019 har kultur- och
fritidsförvaltningen utbetalat enligt länsbildningsförbundets förslag på fördelning utan att
reglera Oxelösunds kommuns riktlinjer gällande bidrag till studieförbund.

Kultur-och fritidsnämnden beslutade den 17 maj 2022 att godkänna förslaget från kultur-
och fritidsförvaltningen att göra avsteg från gällande riktlinjer för bidragen år 2022 för att
bidrag skulle kunna betalas ut.

Kultur- och fritidsförvaltningen fick den 17 maj 2022 i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden
att utreda fördelningsprincipen av bidrag till studieförbund inför år 2023.

Ett förslag på nya riktlinjer för Oxelösunds kommun gällande bidrag till studieförbunden har
tagits fram och har behandlats av kultur- och fritidsnämnden vid dess sammanträde 2022-
09-20. Nämnden föreslår att förslaget till reviderade riktlinjer antas av kommunfullmäktige.
Förslag till reviderade riktlinjer bifogas beslutsunderlaget.

Med detta förslag så delas ansvaret upp mellan Länsbildningsförbundet Sörmland och
kultur- och fritidsnämnden i Oxelösunds kommun. Med förslaget så får kommunen större
möjligheter att styra vad kommunens resurser går till.

Kommunövergripande riktlinjer, policys och strategier ska enligt kommunallagens kapitel 5,
§ 1 beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelseförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att anta förslaget
om nya riktlinjer för bidrag till studieförbunden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse revidering av riktlinjer för bidrag till studieförbunden
Protokoll KFN 2022-09-20
Förslag. Riktlinjer för Oxelösunds kommun gällande bidrag till studieförbunden
Riktlinjer för Oxelösunds kommun gällande bidrag till studieförbunden



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Förslaget om nya riktlinjer för bidrag till studieförbunden godkänns

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med det samma

______

Beslut till:
Kommunsekreterare (för åtgärd)

Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom)

Kultur- och fritidsförvaltningen (för kännedom)

Länsbildningsförbundet Sörmland (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2022-09-20

Utdragsbestyrkande

Kfn § 27 Dnr KFN.2022.30

Nya riktlinjer för bidrag till studieförbunden

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Anta förslaget om nya riktlinjer för bidrag till studieförbunden

Sammanfattning

Länsbildningsförbundet Sörmland har 2018-06-19 inkommit med ett nytt förslag
på fördelningsprincip till kommunerna i Södermanland och Oxelösunds kommun.
Förslaget har antagits av Södermanlands kommuner utom Oxelösund. Från år
2019 har Kultur- och fritidsförvaltningen utbetalat enligt länsbildningsförbundets
förslag på fördelning utan att reglera Oxelösunds kommuns riktlinjer gällande
bidrag till studieförbund.

Kultur-och fritidsnämnden beslutade den 17 maj 2022 att godkänna förslaget från
Kultur- och fritidsförvaltningen på ett avsteg från gällande riktlinjer för bidragen år
2022 för att bidrag skulle kunna betalas ut.

Kultur- och fritidsförvaltningen fick den 17 maj 2022 i uppdrag av Kultur- och
fritidsnämnden att utreda fördelningsprincipen av bidrag till studieförbund inför
år 2023.

Ett tjänstemannaförslag på nya riktlinjer för Oxelösunds kommun gällande bidrag till
studieförbunden har tagits fram.

Med detta förslag så delas ansvaret upp mellan Länsbildningsförbundet Sörmland
och Kultur- och fritidsförvaltningen. Med förslaget så får kommunen större möjligheter
att styra var kommunens resurser går till.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att anta förslaget om nya riktlinjer för bidrag till
studieförbunden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2022-09-13.'
Förslag till Riktlinjer för Oxelösunds kommun gällande bidrag till studieförbunden.

Dagens sammanträde

Martin Lagerström föredrar ärendet.

______

Beslut till: Ks/Kf (för åtgärd), Kultur- och fritidschef (för kännedom),
Kultursamordnare (för kännedom), Länsbildningsförbundet Sörmland (för kännedom)



Tjänsteskrivelse 1(2)

Datum Dnr

2022-10-06 KS.2022.131

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

Revidering av riktlinjer för Oxelösunds kommun gällande
bidrag till studieförbunden

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

Förslaget om nya riktlinjer för bidrag till studieförbunden godkänns

2. Sammanfattning
Länsbildningsförbundet Sörmland har 2018-06-19 inkommit med ett nytt förslag på
fördelningsprincip till kommunerna i Södermanland och Oxelösunds kommun. Förslaget har
antagits av Södermanlands kommuner utom Oxelösund. Från år 2019 har kultur- och
fritidsförvaltningen utbetalat enligt länsbildningsförbundets förslag på fördelning utan att
reglera Oxelösunds kommuns riktlinjer gällande bidrag till studieförbund.

Kultur-och fritidsnämnden beslutade den 17 maj 2022 att godkänna förslaget från kultur-
och fritidsförvaltningen att göra avsteg från gällande riktlinjer för bidragen år 2022 för att
bidrag skulle kunna betalas ut.

Kultur- och fritidsförvaltningen fick den 17 maj 2022 i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden
att utreda fördelningsprincipen av bidrag till studieförbund inför år 2023.

Ett förslag på nya riktlinjer för Oxelösunds kommun gällande bidrag till studieförbunden har
tagits fram och har behandlats av kultur- och fritidsnämnden vid dess sammanträde 2022-
09-20. Nämnden föreslår att förslaget till reviderade riktlinjer antas av kommunfullmäktige.
Förslag till reviderade riktlinjer bifogas beslutsunderlaget.

Med detta förslag så delas ansvaret upp mellan Länsbildningsförbundet Sörmland och
kultur- och fritidsnämnden i Oxelösunds kommun. Med förslaget så får kommunen större
möjligheter att styra vad kommunens resurser går till.

Kommunövergripande riktlinjer, policys och strategier ska enligt kommunallagens kapitel 5,
§ 1 beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelseförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att anta förslaget
om nya riktlinjer för bidrag till studieförbunden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer för Oxelösunds kommun gällande bidrag
till studieförbunden
Protokollsutdrag KFN 2022-09-20
Förslag till Riktlinjer för Oxelösunds kommun gällande bidrag till studieförbunden.

Johan Persson Anders Magnusson Mårten Johansson
Kommunchef Förvaltningschef Kommunsekreterare

Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson

Kommunstyrelsen
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Datum

2022-10-06 KS.2022.131

Beslut till:
Kommunfullmäktige (för åtgärd)

Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom)

Kultur- och fritidsförvaltningen (för kännedom)

Länsbildningsförbundet Sörmland (för kännedom)
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Riktlinjer för Oxelösunds kommun gällande bidrag till studieförbun-
den 

1. Syftet med bidraget 

Folkbildningsarbetet är fritt och frivilligt. Detta innebär en frihet för studieförbun-
den att själva forma och utveckla sin bildningsverksamhet. 

Kommunens stöd till studieförbunden ger dem möjlighet att, utifrån respektive 
förbunds idémässiga förankring, i demokratiska former bedriva och främja folk-
bildning och kulturverksamhet av god kvalitet i kommunen. 

Staten har formulerat studieförbundens uppdrag i 7 punkter enligt nedan. Kom-
munen stöder sitt bidrag till studieförbunden på samma kriterier. 

I. Den gemensamma värdegrunden 

Studieförbunden ska stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demo-
kratin.  

Demokratin byggs i synnerhet i människors sinnen. 

Studieförbunden ska arbeta för att påverka människors grundläggande värderingar 
om bl. a. alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen. 

II. Det mångkulturella samhällets utmaningar 

Studieförbunden ska möta människor som är födda i ett annat land, likaväl som 
svenskar, med en positiv syn på enskilda människors möjligheter där allas erfaren-
heter och kunskaper berikar. 

Studieförbundenkan bidra till integration genom att främja ömsesidig kunskap och för-
ståelse mellan olika etniska, religiösa och kulturella grupper i samhället. 

III. Den demografiska utmaningen 

Under de närmaste tio åren står samhället inför stora demografiska förändringar. 
Ungdomar, födda 1992-2000, har en lång grundutbildning och behärskar den nya tek-
niken i samhället. De blir en specifik målgrupp liksom de som är födda 1945-1954. 
Den sistnämnda gruppen kommer att vara den mest resursstarka pensionärsgenerat-
ionen någonsin och de vill också hitta vägar för att fortsätta vara en resurs i samhället 
trots att de lämnat arbetslivet. 

Allt fler blir äldre och håller sig friska allt längre, vilket blir en stor utmaning för studie-
förbunden då det gäller att bemöta dessa gruppers efterfrågan på stimulans, kunskap 
och nöje genom en inspirerande bildningsverksamhet. 

IV. Det livslånga lärandet 

Det livslånga lärandet spänner över hela livet och i Sverige samlar studieförbunden, 
vid sidan av personalutbildningen, flest deltagare i ett organiserat lärande. 

Studieförbunden verkar inom såväl formellt som icke-formellt lärande. 

Studieförbundens idémässiga förankring hos olika huvudmän är en styrka och ett sär-
drag. I det livslånga lärandet är det angeläget att personer som kommer från studieo-
vana miljöer intresseras för fortsatta studier. 

V. Kulturverksamhet 

Kulturverksamheten inom studieförbunden har en lång tradition och har alltid spelat 
en central roll. 

Verksamheten bidrar i hög grad till att bredda kulturintresset i samhället samt att öka 
delaktigheten i kulturlivet och främja människors kulturupplevelser och eget skap-
ande. 
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VI. Personer med funktionsnedsättning 

Inom studieförbunden finns sedan länge en omfattande verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning. Studiecirkeln ger oavsett funktionsnedsatta deltagare samhö-
righetskänsla, kontakter med andra funktionsnedsatta och perspektiv på sin egen 
funktionsnedsättning. Studiecirkeln ger teknikträning, social gemenskap, kunskapslyft, 
insikt och maktredskap. 

VII. Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa 

En god folkhälsa är en del i förutsättningarna för en hållbar utveckling. 

I det lokala folkhälsoarbetet kan studieförbunden spela en framträdande roll. För mån-
ga människor ger deltagandet i studieförbundens olika aktiviteter och arrangemang 
tillfälle till reflektion över sin livssituation, kontakt med andra människor och ett avbrott 
i en stressad vardag. 

Studieförbunden kan bidra till ökad delaktighet och inflytande, till egenmakt som i sig 
ökar välbefinnandet. 

De globala utvecklingsfrågorna kräver långsiktigt arbete av många aktörer, varav stu-
dieförbunden är en. 

2. Förutsättningar för bidrag 

Kommunbidrag utgår till inom kommunen verksamma studieförbund vars centrala 
organisation godkänts för erhållande av statsbidrag av Folkbildningsrådet. 

Verksamheten i form av studiecirklar, annan gruppverksamhet och kulturprogram 
skall vara stadsbidragsberättigad för att bilda underlag till kommunalt bidrag. 

Bidragen fördelas mellan de studieförbund som planerar att under året genom-
föra folkbildningsverksamhet i kommunen. 

Bidraget skall användas till verksamhet som genomförs i kommunen och som 
vänder sig till kommunens invånare. 

3. Samspel och dialog 

Kommunen skall ha minst en överläggning med studieförbunden per år där dialog 
förs om studieförbundens verksamhet. 

4. Kommunala bidrag 

Kommunen fastställer årligen det totala bidraget till studieförbundsverksamheten. 

5. Fördelning av kommunbidrag 

Bidraget fördelas i princip på samma grunder som statsbidraget. 

Det totala bidraget delas i tre delar enligt nedan: 

 Grundbidrag – 60% av det totala bidraget, fördelas i 2-årscykler 

 Kulturbidrag – 10% av det totala bidraget, omfördelas årligen 

 Utvecklingsbidrag – 30% av det totala bidraget, omfördelas årligen 

6. Redovisning och utvärdering 

Redovisning av verksamheten sker årligen dels i skriftlig form dels muntligt vid 
träffar som kommunen inbjuder till. Om studieförbundsavdelningen omfattar flera 
kommuner skall det av redovisningen till kommunen klart framgå den del som av-
ser verksamhet och ekonomi inom kommunen. 
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Det åligger varje studieförbundsavdelning att till kommunen årligen: 

 senast den 15 februari lämna in arbets-/verksamhetsplan och budget för 
planerad verksamhet i Oxelösunds kommun. 

 senast den 1 maj lämna in verksamhetsberättelse, måluppfyllelse utifrån 
studieförbundens uppdrag, ekonomisk redogörelse och kommunintyg för 
genomförd verksamhet i Oxelösunds kommun. 

Verksamheten skall klart kunna följas från plan till genomförd verksamhet med 
utvärdering. 

Studieförbund som ej inkommit med ovanstående handlingar senast 1 maj, avstår 
från bidrag under året. 

7. Förändring av bidragsregler 

Bidragsmottagande studieförbund har skyldighet att ställa sina räkenskaper och 
redovisningshandlingar till förfogande på det sätt som kommunen bestämmer. 

8. Fördelning av kommunbidrag 

Förändringar av ovanstående bidragsregler fastställs av kommunfullmäktige i 
Oxelösunds kommun. 
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Ämnesområde och bakgrund
Studieförbunden är en del av det civila samhället och fungerar som
bildningscenter, kulturarenor och demokratiska möjliggörare.

Studieförbunden är självständiga organisationer med olika profil och
inriktning. De utgår från en för folkbildningen gemensam värdegrund, där
alla människors lika värde är en grundläggande princip. Med sin
idémässiga grund, pedagogik och självständighet har folkbildningen stor
betydelse för
demokrati, mångfald och social sammanhållning.

Lärande är grunden i all verksamhet och bidrar till att minska
utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället.
Studieförbunden är också kulturbärare som bidrar till ett brett kulturutbud i
hela landet genom att erbjuda kulturupplevelser och främja eget skapande.

Folkbildning är utbildning och bildning för i huvudsak vuxna och
kännetecknas av följande;

 Fri och frivillig
Folkbildningen utgår från människors egen vilja att söka kunskap
och insikt, man väljer själv om och när man vill delta.

 Bildning har ett egenvärde
Inom folkbildningen behöver du inte lära för något särskilt syfte,
lusten att lära och det personliga intresset styr och är skäl nog.

 Lärande i gemenskap
Inom folkbildningen lär sig deltagarna av varandra. Arbetsformerna
är demokratiska och engagerande samtidigt som lärandet är aktivt.
Deltagarna söker och bygger sin kunskap genom dialog, interaktion
och reflektion med andra. Studiecirkeln är det främsta uttrycket för
detta, där en liten grupp genom studier, samtal och samarbete bildar
sig och når de mål de själva har satt upp.

 Frihet
Inom folkbildningen bestämmer människor själv vad, hur och när de
ska lära. Kurser och studiecirklar anpassas utifrån deltagarnas
förutsättningar och behov. Det ger deltagare stort inflytande över
vad och hur de ska lära.

 Stark anknytning till folkrörelserna
Folkbildningen bärs av idéer – om politik, religion, kultur och
samhället. Den nära kopplingen till folkrörelser och föreningar ger
studieförbunden olika profiler. Många cirklar och kulturprogram
genomförs i samarbete med föreningar. Studieförbunden bidrar
genom det till civilsamhällets utveckling och förnyelse.
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Riktlinjer för Oxelösunds kommuns stöd till studieförbunden
Nedan följer de riktlinjer som säkerställer ett korrekt agerande och god
kvalitet i handläggning och utförande gällande kommunens stöd till
studieförbunden.

Oxelösunds kommuns syfte och mål med stödet till
studieförbunden
Oxelösunds kommuns stöd till folkbildningen utmärks av tillit till
studieförbundens förmåga att självständigt forma sin verksamhet.
Verksamhet är studieförbundens ansvar. Relationen mellan kultur- och
fritidsnämnden och studieförbunden ska präglas av ömsesidig tillit vilket
innebär att politiker, tjänstepersoner och studieförbundsrepresentanter litar
på varandra och utgår från att alla involverade har goda intentioner.

Statens formulerar det folkbildningspolitiska målet och sitt syfte med stödet
till folkbildningen medan Oxelösunds kommun formulerar målet med sitt
stöd till studieförbunden. Det är studieförbundens frihet och ansvar att
själva sätta upp målen för sin verksamhet och ansvara för genomförandet.
Statens villkor utgör en ram för verksamheten där studieförbunden inom de
ramarna avgör vilken verksamhet de vill anordna.

Kultur- och fritidsnämndens stöd till studieförbunden utgår från Riksdagens
mål för folkbildningspolitiken;

”Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin
kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället”1.

Syftet med stödet ansluter till statens fyra syften med folkbildningen;

 Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin

 Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att
påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i
samhällsutvecklingen

 Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och
utbildningsnivån i samhället

 Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

Målet med kultur- och fritidsnämndens stöd är att studieförbunden ska bidra
till att uppfylla:

 Oxelösunds Vision 2025

 Oxelösunds kommuns Översiktsplan

 Oxelösunds kommuns Kulturplan
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Oxelösunds kommuns stöd till studieförbunden
Oxelösunds kommun stödjer de studieförbund som uppfyller villkoren
genom kontanta bidrag och lokalsubventioner.

Oxelösunds kommuns stöd till studieförbunden fördelas av Kultur- och
fritidsnämnden enligt reglementet och fastställer årligen summan av de
kontanta bidragen till studieförbunden. Grundbidraget fördelas enligt
Länsbildningsförbundet Sörmlands aktuella fördelningsmodell. De tre
verksamhetsformerna studiecirkel, kulturprogram och annan folkbildning
utgör grunden för grundbidraget.

Villkor
Kultur- och fritidsnämnden ska stödja studieförbund som bedriver
verksamhet i kommunen under förutsättning att de;

 Är godkända av staten för statsbidrag.

 Uppfyller de statliga villkoren för statsbidrag. Det innebär att
folkbildningsrådets eventuella beslut om förändringar av villkoren för
statsbidraget även kan förändra det kommunala bidraget.

 Uppfyller Oxelösund kommuns syfte och mål med stödet.

Oxelösunds kommuns samverkansöverenskommelser kan tecknas med
undantag från statens villkor om att studiecirklar ska kännetecknas av
gemensamma, planmässigt bedrivna studier.

Villkor för Oxelösunds kommuns grundbidrag
För att vara aktuell för grundbidraget ska studieförbund med verksamhet i
Oxelösunds kommun även redovisa;

 Deltagare som är boende inom kommunen

 Minst 150 studiecirkeltimmar

 Minst 25 unika deltagare i studiecirkel eller annan folkbildning

Om ett studieförbund föregående år inte uppfyllt villkoren med 150
studiecirkeltimmar och 25 unika deltagare boende i kommunen, men under
året kvalificerar sig för bidrag enligt kommunens villkor, får det 50 % av det
beräknade grundbidraget.

1Ur regeringens proposition 2013/14:172 »Allas kunskap – allas bildning«
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Om ett studieförbund föregående år har uppfyllt villkoren och fått bidrag,
men under året inte uppfyller villkoren med 150 studiecirkeltimmar och 25
unika deltagare boende i kommunen, får det 50 % av det beräknade
grundbidraget.

Om ett studieförbund inte uppfyller de statliga villkoren har det inte rätt till
kommunens stöd.

Fördelningskriterier kontanta bidrag
Av kultur- och fritidsnämndens avsatta budget för studieförbunden fördelas
50% som grundbidrag och 50% som samverkansöverenskommelser.

(1) Grundbidrag
Grundbidraget fördelas enligt Länsbildningsförbundet Sörmlands gällande
modell i form av
(a) organisationsbidrag och (b) verksamhetsbidrag.
Verksamhetsbidraget fördelas i sin tur i form av studiecirkel, kulturprogram
och annan folkbildning.

(2) Samverkansöverenskommelser
Samverkansöverenskommelser kan tecknas mellan kultur- och
fritidsnämnden och studieförbunden.

Ansökan
Ansökan och uppladdning av efterfrågade dokument gör studieförbunden i
Fri. Saknas inloggning för Fri, ta kontakt med Fritid. fritid@oxelosund.se

Uppföljning
Uppföljning av studieförbundens verksamhet sker årligen i skriftlig form och
genom dialog. Verksamheten ska kunna följas från plan till genomförd
verksamhet.

Studieförbunden ska senast den 1 maj ladda upp följande dokument i Fri;

 Verksamhetsberättelse

 Ekonomisk redogörelse; årsbokslut och revisionsberättelse

 Kommunintyg för genomförd verksamhet

 Verksamhetsplan

 Budget

Studieförbund som inte lämnar in ovanstående handlingar avstår från sin
del av grundbidraget innevarande år.

mailto:fritid@oxelosund.se
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Kultur- och fritidsnämnden har rätt att granska samt besluta om att helt eller
delvis kräva tillbaka bidrag om ett studieförbund inte uppfyller villkor, eller
överenskommelser.

Vid misstanke om att ett studieförbund inte uppfyller villkoren sker särskild
uppföljning.

Gällande lagstiftning och annan rättslig reglering
Lagar som påverkar kommunens stöd till studieförbunden

 Kommunallagen

 Förordning (2015:218) statsbidrag till folkbildningen

 Folkbildningsrådets villkor och fördelningskriterier
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

Ks § 126 Dnr KS.2022.130

Revidering av reglemente för gemensamma patientnämnden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Reviderat reglemente godkänns.

2. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2023.

Sammanfattning

Den föreslagna ändringen av reglementet innebär att gemensamma arbetsutskottets
sammanträden överensstämmer med gemensamma patientnämndens antal
sammanträden. Det betyder att arbetsutskottet ska sammanträda vid minst fyra tillfällen
per år, istället för vid minst sex tillfällen per år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse revidering av reglemente för gemensamma patientnämnden
~ PN22-0011-3 Protokollsutdrag från Gemensamma patientnämnden sammanträde den
2022-09-08
Förslag till reviderat reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län
Nuvarande reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

1. Reviderat reglemente godkänns.

2. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2023.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med det samma.

______
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

Beslut till:
Kommunsekreterare (för åtgärd)
Gemensamma patientnämnden (för kännedom)



PROTOKOLLSUTDRAG 

Datum 

2022-09-08 
Dokumentnummer 

PN22-0011-3 

Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
Tel: 0155 – 24 50 00 E-post: registratur@regionsormland.se Org.nr: 232100 – 0032 

SID 9(1) 

§ 14/22 Revidering av reglemente för 
gemensamma patientnämnden 

Diarienummer: PN22-0011 

Gemensamma patientnämndens förslag till regionstyrelsens förslag 
till regionfullmäktiges beslut 

1. Reviderat reglemente godkänns. 
2. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2023. 

Gemensamma patientnämndens beslut för egen del 

1. Länets kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut om 
förändrat reglemente före den 1 januari 2023 då beslutet föreslås träda 
ikraft. 

Proposition 

Ordförande Tomas Fors (C) ställer förvaltningens förslag under proposition och 
finner att det bifalls. 

Ärendet 

Den föreslagna ändringen innebär att gemensamma arbetsutskottets 
sammanträden överensstämmer med gemensamma patientnämndens antal 
sammanträden. Det betyder att arbetsutskottet ska sammanträda vid minst fyra 
tillfällen per år, istället för vid minst sex tillfällen per år. 

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat reglemente för gemensamma patientnämnden 
Nuvarande reglemente för gemensamma patientnämnden 

Beslutet expedieras till 

Carolina Sandberg, enhetschef, Patientnämndens kansli 
Anna Ericson, controller för styrande dokument 
Alla länets kommuner 
Nämndsekreterarna 
Akten 



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2022-10-06 KS.2022.130

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Revidering av reglemente för gemensamma patientnämnden

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

1. Reviderat reglemente godkänns.

2. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2023.

2. Sammanfattning

Den föreslagna ändringen av reglementet innebär att gemensamma arbetsutskottets
sammanträden överensstämmer med gemensamma patientnämndens antal
sammanträden. Det betyder att arbetsutskottet ska sammanträda vid minst fyra
tillfällen per år, istället för vid minst sex tillfällen per år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Revidering av reglemente för gemensamma patientnämnden
Protokollsutdrag från Gemensamma patientnämnden sammanträde den 2022-09-08
Nuvarande reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län
Förslag till reviderat reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län

Johan Persson Mårten Johansson
Kommunchef Kommunsekreterare

Beslut till:
Kommunfullmäktige (för åtgärd)

Gemensamma patientnämnden (för kännedom)

Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson

Kommunstyrelsen
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Reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands 

län 

Efter särskild överenskommelse mellan Landstinget Sörmland (numera 

Region Sörmland) samt Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, 

Oxelösund, Strängnäs, Trosa och Vingåkers kommuner har en gemensam 

patientnämnd bildats. 

 

§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning  

 

Patientnämndens uppgifter regleras av lagen (2017:372) om stöd vid 

klagomål mot hälso- och sjukvården. Lagen om stöd vid klagomål mot 

hälso- och sjukvården anger att nämndens huvudsakliga uppgift är att på ett 

lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare inom 

hälso- och sjukvården samt tandvården samt att få klagomål besvarade av 

vårdgivaren.  

 

Nämnden ska även 1) tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den 

information patienterna behöver för att kunna ta till vara sina intressen i 

hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet, 

2) främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal,   

3) rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till 

vårdgivare och vårdenheter, samt 4) informera allmänheten, hälso- och 

sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet.  

 

Nämnden ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att 

verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas 

behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål 

och synpunkter samt uppmärksamma Region Sörmland eller kommunen på 

riskområden och hinder för utveckling av vården. 

 

Patientnämnden handhar även rekrytering, utbildning och förordnanden av 

stödpersoner till patienter som vårdas enligt lagen (1991:1128) om 

psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller 

enligt smittskyddslagen (2004:168). 
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§ 2 Befogenhet, ansvar, rapporteringsskyldighet med mera 

 

Patientnämnden ingår i Region Sörmlands organisation och följer därmed de 

bestämmelser som gäller inom regionen. 

 

Patientnämnden är självständig i förhållande till nämnd eller motsvarande 

som beslutar om hälso- och sjukvård. 

 

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 

riktlinjer som huvudmännen har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i 

lag eller förordning samt bestämmelserna i detta reglemente. 

 

För att fullgöra sina uppgifter har patientnämnden rätt att från 

huvudmännens organ och dess tjänstemän erhålla de uppgifter, upplysningar 

och den hjälp som nämnden behöver. 

 

Nämnden ska ansvara för allmän och riktad information till huvudmännens 

personal. 

 

Nämnden ska fortlöpande till huvudmännen rapportera hur verksamheten 

utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. 

 

§ 3 Sammansättning och mandat 

 

Patientnämnden består av 12 ledamöter. Av dessa utser Region Sörmland tre 

och kommunerna nio ledamöter. För varje ledamot utses en personlig 

ersättare. 

 

Region Sörmland utser ordförande och 1:a vice ordförande. Kommunerna 

utser 2:a vice ordförande.  

 

Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med 1 januari året 

efter det år då val i hela riket av fullmäktige ägt rum. 

 

Inom patientnämnden utses ett arbetsutskott. Det består av ordföranden, två 

vice ordföranden samt ytterligare en ledamot från Region Sörmland och en 

från kommunerna. 

 

§ 4 Ersättarnas tjänstgöring 

 

Om ledamot inte kan närvara vid sammanträde eller del av ett sammanträde, 

ska ledamoten snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar in 

ersättare. 
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Om ordinarie ledamot infinner sig vid sammanträde där ersättare tjänstgör, 

fullgör denne tjänstgöringen t o m beslut i det ärende som behandlas. 

 

Ersättare som ej tjänstgör får delta i överläggningarna men ej i besluten. 

 

§ 5 Ersättare för ordföranden 

 

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste 

ledamoten ordförandens uppgifter. 

 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 

fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att 

vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga 

uppgifter. 

 

§ 6 Sammanträden 

 

Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer, dock 

minst fyra sammanträden per år. 

 

Arbetsutskottet sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer, 

dock minst sex sammanträden per år. 

 

Nämnden och arbetsutskottet får, vid extraordinära händelser/situationer, 

sammanträda med samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans. 

Presidiet och protokollförare ska dock befinna sig i, eller i anslutning till, 

utlyst sammanträdeslokal. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 

och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare 

kan se och höra varandra på lika villkor. Ordföranden får efter samråd med 

vice ordförandena bestämma att sammanträdet ska genomföras med 

samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans i enlighet med 

villkoren i detta stycke. 

 

§ 7 Kallelse 

 

Ordföranden ansvarar för att kallelsen utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet. 
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Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare 

minst sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen ska skickas till 

respektive huvudman för kännedom. Kallelsen bör åtföljas av 

föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar 

som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 

När varken ordföranden eller någon vice ordförande kan kalla till 

sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra det. 

 

§ 8 Justering av protokoll 

 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

 

§ 9 Reservation 

 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas 

före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

 

§ 10 Delgivning 

 

Delgivning med patientnämnden sker med ordföranden eller annan som 

nämnden bestämmer. 

 

§ 11 Undertecknande av handlingar 

 

Avtal, andra handlingar och skrivelser i patientnämndens namn ska, 

försedda med kontrasignation av nämndens sekreterare, undertecknas av 

ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande eller särskilt 

utsedd ledamot. Nämnden kan bestämma om annan ordning för 

undertecknande av handlingar. 
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Reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands 
län 

Efter särskild överenskommelse mellan Landstinget Sörmland (numera 
Region Sörmland) samt Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, 
Oxelösund, Strängnäs, Trosa och Vingåkers kommuner har en gemensam 
patientnämnd bildats. 

§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning 

Patientnämndens uppgifter regleras av lagen (2017:372) om stöd vid 
klagomål mot hälso- och sjukvården. Lagen om stöd vid klagomål mot 
hälso- och sjukvården anger att nämndens huvudsakliga uppgift är att på ett 
lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare inom 
hälso- och sjukvården samt tandvården samt att få klagomål besvarade av 
vårdgivaren. 

Nämnden ska även 1) tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den 
information patienterna behöver för att kunna ta till vara sina intressen i 
hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet, 
2) främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal, 
3) rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till 
vårdgivare och vårdenheter, samt 4) informera allmänheten, hälso- och 
sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet. 

Nämnden ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att 
verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas 
behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål 
och synpunkter samt uppmärksamma Region Sörmland eller kommunen på 
riskområden och hinder för utveckling av vården. 

Patientnämnden handhar även rekrytering, utbildning och förordnanden av 
stödpersoner till patienter som vårdas enligt lagen (1991:1128) om 
psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller 
enligt smittskyddslagen (2004:168). 
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§ 2 Befogenhet, ansvar, rapporteringsskyldighet med mera 

Patientnämnden ingår i Region Sörmlands organisation och följer därmed de 
bestämmelser som gäller inom regionen. 

Patientnämnden är självständig i förhållande till nämnd eller motsvarande 
som beslutar om hälso- och sjukvård. 

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som huvudmännen har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i 
lag eller förordning samt bestämmelserna i detta reglemente. 

För att fullgöra sina uppgifter har patientnämnden rätt att från 
huvudmännens organ och dess tjänstemän erhålla de uppgifter, upplysningar 
och den hjälp som nämnden behöver. 

Nämnden ska ansvara för allmän och riktad information till huvudmännens 
personal. 

Nämnden ska fortlöpande till huvudmännen rapportera hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. 

§ 3 Sammansättning och mandat 

Patientnämnden består av 12 ledamöter. Av dessa utser Region Sörmland tre 
och kommunerna nio ledamöter. För varje ledamot utses en personlig 
ersättare. 

Region Sörmland utser ordförande och 1:a vice ordförande. Kommunerna 
utser 2:a vice ordförande. 

Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med 1 januari året 
efter det år då val i hela riket av fullmäktige ägt rum. 

Inom patientnämnden utses ett arbetsutskott. Det består av ordföranden, två 
vice ordföranden samt ytterligare en ledamot från Region Sörmland och en 
från kommunerna. 

§ 4 Ersättarnas tjänstgöring 

Om ledamot inte kan närvara vid sammanträde eller del av ett sammanträde, 
ska ledamoten snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar in 
ersättare. 
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Om ordinarie ledamot infinner sig vid sammanträde där ersättare tjänstgör, 
fullgör denne tjänstgöringen t o m beslut i det ärende som behandlas. 

Ersättare som ej tjänstgör får delta i överläggningarna men ej i besluten. 

§ 5 Ersättare för ordföranden 

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste 
ledamoten ordförandens uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att 
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga 
uppgifter. 

§ 6 Sammanträden 

Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer, dock 
minst fyra sammanträden per år. 

Arbetsutskottet sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer, 
dock minst sex fyra sammanträden per år. 

Nämnden och arbetsutskottet får, vid extraordinära händelser/situationer, 
sammanträda med samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans. 
Presidiet och protokollförare ska dock befinna sig i, eller i anslutning till, 
utlyst sammanträdeslokal. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra på lika villkor. Ordföranden får efter samråd med 
vice ordförandena bestämma att sammanträdet ska genomföras med 
samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans i enlighet med 
villkoren i detta stycke. 

§ 7 Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelsen utfärdas till sammanträdena. 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 
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Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare 
minst sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen ska skickas till 
respektive huvudman för kännedom. Kallelsen bör åtföljas av 
föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar 
som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller någon vice ordförande kan kalla till 
sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra det. 

§ 8 Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

§ 9 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

§ 10 Delgivning 

Delgivning med patientnämnden sker med ordföranden eller annan som 
nämnden bestämmer. 

§ 11 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser i patientnämndens namn ska, 
försedda med kontrasignation av nämndens sekreterare, undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande eller särskilt 
utsedd ledamot. Nämnden kan bestämma om annan ordning för 
undertecknande av handlingar. 
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

Ks § 129 Dnr KS.2022.117

Sammanträdesdagar 2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Följande sammanträdesdagar 2023 för kommunfullmäktige fastställs:

8 februari, 29 mars, 10 maj, 14 juni, 13 september, 18 oktober, 8 november och

6 december

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Följande sammanträdesdagar 2023 för kommunstyrelsen fastställs:

25 januari, 15 mars, 26 april, 31 maj, 30 augusti, 4 oktober, 25 oktober, 29 november och 20
december

Sammanfattning

Ett förslag till sammanträdesdagar har tagits fram. Förslaget är anpassat till mål- och
budgetprocessen samt ekonomiska uppföljningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse sammanträdesdagar 2023
Sammanträdesplan 2023

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Följande sammanträdesdagar 2023 för kommunfullmäktige fastställs:

8 februari, 29 mars, 10 maj, 14 juni, 13 september, 18 oktober, 8 november och

6 december
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Följande sammanträdesdagar 2023 för kommunstyrelsen fastställs:

25 januari, 15 mars, 26 april, 31 maj, 30 augusti, 4 oktober, 25 oktober, 29 november och

20 december

Beslutsgång

Ordförande finner att styrelsen beslutar enligt framskrivet förslag till beslut för egen
del samt enligt framskrivet förslag till beslut i kommunfullmäktige.

______

Beslut till:
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen (för kännedom)
Kommunsekreterare (för åtgärd)
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Datum Dnr

2022-10-03 KS.2022.117

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

Sammanträdesdagar 2023

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Följande sammanträdesdagar 2023 för kommunfullmäktige fastställs:

8 februari, 29 mars, 10 maj, 14 juni, 13 september, 18 oktober, 8 november och

6 december

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Följande sammanträdesdagar 2023 för kommunstyrelsen fastställs:

25 januari, 15 mars, 26 april, 31 maj, 30 augusti, 4 oktober, 25 oktober, 29 november och
20 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del

Följande sammanträdesdagar 2023 för kommunstyrelsens arbetsutskott fastställs

16 januari, 6 mars, 17 april, 22 maj, 21 augusti, 25 september, 16 oktober, 20 november
och 11 december

2. Sammanfattning
Ett förslag till sammanträdesdagar har tagits fram. Förslaget är anpassat till mål- och
budgetprocessen samt ekonomiska uppföljningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdagar 2023

Sammanträdesplan 2023

Johan Persson Mårten Johansson
Kommunchef Kommunsekreterare

Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson

Kommunstyrelsen
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Datum

2022-10-03 KS.2022.117

Beslut till:
Ledamöter och ersättare ksau/ks/kf (för kännedom)
Kommunsekreterare (för åtgärd)



Tidplan 2023

Januari Februari Mars April Maj Juni Augusti September Oktober November December
1 S 1 O 1 O 1 L 1 M 1:a maj 1 T 1 T 1 F 1 S 1 O 1 F
2 M 2 T 2 T 2 S 2 T 2 F 2 O 2 L 2 M 2 T 2 L
3 T 3 F 3 F 3 M 3 O 3 L 3 T 3 S 3 T 3 F 3 S
4 O 4 L 4 L 4 T 4 T 4 S 4 F 4 M 4 O KS 4 L Allahelgons dag 4 M
5 T 5 S 5 S 5 O 5 F 5 M 5 L 5 T 5 T 5 S 5 T
6 F Trettondag 6 M 6 M Ksau 6 T 6 L 6 T Nationaldag 6 S 6 O 6 F 6 M 6 O Kf
7 L 7 T 7 T 7 F Långfredag 7 S 7 O 7 M 7 T 7 L 7 T 7 T
8 S 8 O Kf 8 O 8 L 8 M 8 T 8 T 8 F 8 S 8 O Kf 8 F
9 M 9 T 9 T 9 S Påskdag 9 T 9 F Skolavslutning 9 O 9 L 9 M 9 T 9 L

10 T 10 F 10 F 10 M Annandag påsk 10 O Kf 10 L 10 T 10 S 10 T 10 F 10 S
11 O 11 L 11 L 11 T 11 T 11 S 11 F 11 M 11 O 11 L 11 M Ksau Kfn
12 T 12 S 12 S 12 O 12 F 12 M 12 L 12 T 12 T 12 S 12 T Msn
13 F 13 M 13 M 13 T 13 L 13 T Msn 13 S 13 O Kf 13 F 13 M Un 13 O Von
14 L 14 T 14 T 14 F 14 S 14 O Kf 14 M 14 T 14 L 14 T Kfn 14 T
15 S 15 O 15 O Ks 15 L 15 M 15 T 15 T 15 F 15 S 15 O Msn 15 F
16 M Ksau 16 T 16 T 16 S 16 T Kfn 16 F 16 O 16 L 16 M Ksau 16 T 16 L
17 T 17 F 17 F 17 M Ksau 17 O 17 L 17 T 17 S 17 T Msn 17 F 17 S
18 O 18 L 18 L 18 T Kfn 18 T Kristihimmelsfärd 18 S 18 F 18 M Un 18 O Kf 18 L 18 M Un
19 T 19 S 19 S 19 O Msn 19 F 19 M 19 L 19 T Kfn 19 T 19 S 19 T
20 F 20 M 20 M 20 T 20 L 20 T 20 S 20 O Msn 20 F 20 M Ksau 20 O Ks
21 L 21 T 21 T 21 F 21 S 21 O 21 M Ksau 21 T 21 L 21 T Von 21 T
22 S 22 O Msn 22 O Msn 22 L 22 M Ksau 22 T 22 T 22 F 22 S 22 O 22 F
23 M 23 T 23 T 23 S 23 T Msn 23 F Midsommarafton 23 O Msn 23 L 23 M 23 T 23 L
24 T Msn 24 F 24 F 24 M Un 24 O Von 24 L Midsommardagen 24 T 24 S 24 T 24 F 24 S Julafton
25 O Ks 25 L 25 L 25 T Von 25 T 25 S 25 F 25 M Ksau 25 O Ks 25 L 25 M Juldagen
26 T 26 S 26 S 26 O Ks 26 F 26 M 26 L 26 T Von 26 T 26 S 26 T Annandag jul
27 F 27 M Kfn Un 27 M 27 T 27 L 27 T 27 S 27 O 27 F 27 M 27 O
28 L 28 T Von 28 T Von 28 F 28 S Pingstdagen 28 O 28 M Un 28 T 28 L 28 T 28 T
29 S 29 O Kf 29 L 29 M Un 29 T 29 T Von 29 F 29 S 29 O Ks 29 F
30 M 30 T 30 S 30 T 30 F 30 O Ks 30 L 30 M 30 T 30 L
31 T 31 F 31 O Ks 31 T 31 T 31 S Nyårsafton

Bokslut

Budgetuppföljning mars

Budgetuppfölning april

Delår 

Budgetuppföljning oktober

Verksamhetsplan

Mål och budget
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