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Dokumentation och rapportering av synpunkter
Kultur- och fritidsnämnden 2017

Ankomst

Synpunkt

Bekräftelse till
avsändare

Svar till
avsändare

2017-06-07

Talet på nationaldagsfirandet

2017-06-08

2017-06-08

2017-06-20

Dekorera skatebanan med graffiti

Anonym

2017-06-20

Förslag på laglig graffitivägg

Anonym

2017-06-17

Spara och ställ upp den tillfälliga
graffitiväggen i Oxelösund

Inlägg via facebook så
inget bekräftelse har
skickats

2017-06-17

Ska sparas. Undersökning ska göras om var den
skulle kunna ställas upp.

2017-07-26

Placering av boxarna på
Ramdalens skatepark

Synpunkt skickad direkt
till handläggare

2017-07-27

Kommer tas upp med företaget.

2017-07-30

Sittplatser vid Ramdalens
skatepark

2017-07-31

2017-07-31

Möjligheterna ska undersökas.

2017-08-13

Nya ramper och andra föremål vid
Ramdalens skatepark

2017-08-14

2017-08-29

Otrygg, rörig, högljudd miljö på
Koordinaten

Anonym

Tas upp på APT.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-381 03 (fax)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
kommun@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324

Åtgärd
Tas med till nästa års planering av
nationaldagsfirandet

2 (2)
Datum

Ankomst

Synpunkt

Bekräftelse till
avsändare

Svar till
avsändare

Åtgärd

2017-10-06

Synpunkt på skötsel, drift och
underhåll av lotsplatsen Hävringe

2017-10-09

2017-11-13

Kommunen äger inte marken

2017-10-09

Placering av boxarna på
Ramdalens skatepark

2017-10-09

2017-10-16

Kommer tas upp med företaget om åtgärd till våren.

2017-11-17

Önskemål om sallader i caféet

2017-11-21

2017-11-24

Information om vårt livsmedelstillstånd samt våra
rekommendationer vid eventuella allergier.
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Dokumentation och rapportering av synpunkter 2017
Nämnd/bolag: Kommunstyrelseförvaltningen
Ankomst

Synpunkt

Bekräftelse till
avsändare
Datum

Svar till
avsändare
Datum

Datum

Synpunkt i sammanfattning

2017-02-17

Synpunkt på gestaltning av
Oxelösunds gästhamn
Synpunkt på bryggorna i
skärgården
Synpunkt på öppnande av
kommuncenter på Koordinaten
Synpunkt på vattenförbrukning
m.m. i kommunen

Saknas

Saknas

2017.14

2017-02-22

Saknas

2017.16

Anonym

Anonym

2017.22

2017-03-15

2017-03-15

2017-03-17

Synpunkt på skötsel av Lilla
Djursvik

2017-03-17

2017-06-20

2017-04-13

Synpunkt på handläggning av
ärende gällande trädfällning

2017-04-13

2017-06-21

2017-05-04

Synpunkt på trähus på
Villabacken
Synpunkt/förfrågan att köpa loss
arrendetomt på Duvholmen

2017-05-05

Saknas

2017-05-11

2017-05-24

2017-02-22
2017-03-08
2017-03-15

2017-05-09
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-381 03 (fax)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
kommun@oxelosund.se

Åtgärd

Diarienr

Åtgärd i
sammanfattning, t ex
”Information till
avsändare om regler”

Vidarebefordrad till
kommunala
bolagen
Information om att
Lilla Djursvik
kommer att
avstyckas och
säljas
Ombesörjt att
fällandet av träden
genomförts

2017.24

2017.25

2017.32

2017.39
Information om att
försäljning av
Org.nr
212000-0324

2017.43

2017-05-25

Synpunkt på hundar vid
Stenviksbadet

2017-05-26

2017-06-30
2017-06-30

Synpunkt om kommunens växel
Synpunkt om möjlighet att nå
Mark- och exploateringsstrateg
under telefontid
Synpunkt om allemansrätten
området Femörekolonin

Anonym
Anonym

2017-10-12

Synpunkt om ordning och reda
på Oxelösunds skjutbana

Anonym

2017-11-09

Synpunkt om konstgräsplan
m.m. vid Ramdalsskolan
Synpunkt om röjning på Femöre

2017-11-09

Svar saknas

2017.123

2017-12-18

Svar saknas

2017.133

2017-08-30

2017-12-18

2017-08-30

2017-06-13

arrendetomter på
Duvholmen inte är
aktuell i nuläget
Information om
kommunens
ordningsföreskrifter
samt att det
kommer att sättas
upp en skylt med
koppeltvång och
informeras om
saken på
kommunens
hemsida

2017.50

2017.73
2017.74

2017-08-31

Information om att
allemansrätten
alltid ger tillträde till
området
Kontakt med
Skytteklubben som
informerade om att
man haft inbrott
med skadegörelse,
därav oljudet

2017.98

2017.114
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Dokumentation och rapportering av synpunkter
Nämnd/bolag: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Ankomst

Synpunkt

Datum

Synpunkt i sammanfattning

2017-01-10

Buskörning på Jogersövägen

2017-01-20

Parkerade bilar på Höjdgatan

2017-03-03

Avstängning av parkeringsplatser Norra
Malmgatan i samband med byggnation
Parkbänkar saknas på gångvägar vid
Lingonvägen
Planering av bebyggelse, skyddsrum med
mera
Höga hastigheter på Föreningsgatan

2017-03-21
2017-05-03
2017-05-15
2017-05-16
2017-05-16
2017-05-17
2017-05-29

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Fråga om borttagna trafikbommar vid
övergången på Sköldvägen
Stökig tomt med byggbaracker, bilar med
mera
Gång- och cykelväg till gamla Oxelösund
med gropar, vägen är ojämn med mera
Gång- och cykelväg till gamla Oxelösund
med gropar, vägen är ojämn med mera

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-381 03 (fax)

Bekräftelse till
avsändare
Datum

Svar till
avsändare
Datum

Synpunkt skickad
direkt till handläggare
2017-01-20

2017-01-13
2017-01-23

2017-03-09

Åtgärd

Åtgärd i sammanfattning, t ex ”Information till
avsändare om regler”
Se över åtgärder för att sänka hastighetsen samt
kontakt med polisen
Se över fler parkeringsytor på andra platser samt
införa parkeringsförbud på Höjdgatan/S
Malmgatan
Parkeringsmöjligheter på Trädgårdsgatan finns

2017-03-21
Anonym
Ingen bekräftelse
endast namn uppgetts
2017-05-16

2017-05-22

Synpunkt delges säkerhetsansvarig och mark- och
exploateringsstrateg
Kontakt med polisen för att kontrollera
hastigheterna
Nya grindar skall monteras under 2017

Synpunkt skickad
direkt till handläggare
2017-05-17

2015-05-22

Problemet med ojämnheterna ska åtgärdas

2017-05-29

2015-05-29

Problemet med ojämnheterna ska åtgärdas

Webb/E-post
kommun@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324

2 (3)
Datum

Ankomst

Synpunkt

2017-06-08

Önskemål att informationen på skylt på
södra Femöre ska även finnas på engelska
och tyska
Mycket trevlig bemötande och snabba svar
Skötsel av vägren på kommunens vägar

2017-06-19
2017-06-22
2017-06-22
2017-06-30

2017-06-30
2017-07-03
2017-07-13

2017-07-14
2017-07-14
2017-07-19
2017-08-29

2017-09-12

Avsaknad av övergångsställe på
Folkegatan
Blomkrukor och träd utgör hinder för
användning av parkeringsplats för
funktionshindrade på Torggatan

Bekräftelse till
avsändare
2017-06-09

Svar till
avsändare
2017-06-13

2017-06-22

Anonym
2017-06-22
2017-07-07

2017-06-30

2017-07-07

Synpunkt skickad
direkt till handläggare
2017-07-03

2017-06-30

2017-07-13

2017-07-14

Placering av nya möblerna på Järntorget
Informationen på skyltar vid Stenvik
Sätta upp fiskeförbuds-skyltar vid
kylvattendammen
Synpunkter på platsen för
cirkusföreställningar

2017-07-14

2017-07-19
Anonym
2017-07-20

Synpunkt skickad
direkt till handläggare

2017-08-31

Fartdämpande åtgärder behövs på
Motorbåtsvägen

2017-09-12

2017-09-15

Planeringen av Villabacken och höghus
Förslag att asfaltera vid varuleveransen till
Netto-butiken
Trafikregler som inte följs vid
Femörevägen/Björntorpsvägen/väg 53 samt
hastighet på Sundsörsvägen

2017-07-20

2017-07-07

Åtgärd
Utreda frågan tillsammans med kultur- och
fritidsförvaltningen. Målet är att utföra åtgärden
under 2018
Frågan tas upp med utföraren för att se över
planeringen när slagning av vägren ska ske
Synpunkten tas med inför byggnationen av ny
skola i området
Blomkrukorna ska flyttas

Detaljplanen bestämmer bebyggelse med höghus
på 20-24 våningar
Området har setts över och finns med i
planeringen. Åtgärd vidtas under hösten
Planering finns för rondell vid
Femörevägen/Björntorsvägen/väg 53. Synpunkt på
hastighet på Sundsörsvägen tas med i det fortsatta
arbetet
Omplacering ska ske efter semestertiderna
Markägare är SSAB
Platsen har funnits vara bästa läge för denna typ
av arrangemang, dock ingen plats gjord enbart för
cirkusföreställningar
Utformning runt Motorbåtsvägen är under
planering, med förhoppning för genomförande
under våren

3 (3)
Datum

Ankomst

Synpunkt

2017-09-15

Dålig sikt pga höga häckar/buskar samt
hastighetsbegränsning på
Pilvägen/Sköldvägen
Förslag på förbättringar av
trafikförhållandena på Södra Femöre

2017-09-18

2017-10-03
2017-10-19
2017-11-15

Av- och påstigningskylt på Järntorget att
gälla även för privatbilister
Förslag till namnändring av Danviksvägen
Parkeringsbrist Hagvägen samt
Frösängsvägen

Bekräftelse till
avsändare
2017-09-15

Svar till
avsändare
2017-10-10

2017-09-18

2017-10-17

2017-10-03

2017-11-27

2017-10-20
2017-11-15

2017-11-28
2017-11-21

Åtgärd
Kontakt med Kustbostäder vad gäller höga
häckar/buskar. Hastighetsbegränsning kan
åtgärdas med utplacering av blomlådor
Hastighetsbegränsning med 40 km-skyltar ska
monteras, räcke vid avfart Söderviksvägen ska
monteras
Företag med avtal om färdtjänst/sjukresor får
dispens för på- och avstigning på Järntorget
Namnändring är inte aktuellt
Översyn av parkeringssituationen på
Frösängsvägen görs
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Dokumentation och rapportering av synpunkter 2017
Nämnd/bolag: Utbildningsnämnden
Ankomst

Synpunkt

Bekräftelse till
avsändare
Datum

Svar till
avsändare
Datum

Åtgärd

Datum

Synpunkt i sammanfattning

2017-01-11

Synpunkt på möjligheten till
busskort för gymnasieelev som
går i Norrköping

2017-01-11

2017-01-17

2017-01-27

Synpunkt på e-tjänst för
schemaläggning till barnomsorg

2017-01-27

2017-03-24

Information om att
Oxelösunds kommun
följer minimikrav
enligt lagen och inte
har ekonomi att bidra
med resor till annan
ort.
Synpunkten tas med
i dialogen som förs
med leverantören
kring e-tjänsten

2017-02-23

Synpunkt på för få aktiviteter
utomhus på förskola
Synpunkt på e-tjänst för
schemaläggning till barnomsorg

Anonym

Anonym

2017-02-09

2017-03-24

Synpunkt på att Oxelösunds
kommun inte har en anställd
skolpsykolog
Synpunkt på indragit bidrag för

2017-02-27

2017-03-02

Saknas

2017-03-23

2017-02-09

2017-02-27

2017-03-17
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-381 03 (fax)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
kommun@oxelosund.se

Diarienr

Åtgärd i
sammanfattning, t ex
”Information till
avsändare om regler”

2017.5

2017.10

2017.12
Synpunkten tas med
i dialogen som förs
med leverantören
kring e-tjänsten
Frågan tas med i det
fortsatta
kvalitetsarbetet
Information om att
Org.nr
212000-0324

2017.13

2017.18

2017.27

bussresa

Oxelösunds kommun
följer minimikrav
enligt lagen och inte
har ekonomi att bidra
med resor till annan
ort.
Ärendet resulterade i
en överklagan och
hanterades inom
ramen för det.
Svar finns men
ärendet resulterade i
en överklagan och
hanterades inom
ramen för det.

2017-03-16

Synpunkt på placering förskoleplats

Saknas

2017-03-24

2017-03-20

Synpunkt på placering av barn i
samband med skolstart

2017-03-20

2017-03-23

2017-05-03

Synpunkt på vart man ska
vända sig för studie- och
yrkesvägledning
eftergymnasiala studier
Synpunkt på personal på Dskolan som inte tar itu med
mobbning

2017-05-03

Saknas

2017-07-18

2017-08-07

Rektorn gör en
2017.85
förfrågan om möte
med
synpunktslämnaren
och uppger att skolan
har ett stort arbete
kring kränkningar

2017-08-11

Synpunkt på hur kommunen
agerar vid önskemål om byte
av skola

saknas

2017-08-15

2017-08-29

Synpunkt om köp av

2017-08-29

2017-09-11

Upplysning om att
kommunen tillämpar
fritt skolval och hur
önskemål om byte av
skola praktiskt
hanteras.
Kommunen är

2017-07-18

2017.26

2017.28

2017.38

2017.92

2017.96

fritidsplatser

2017-09-062017-09-08

ansvarig för att
erbjuda plats i
fritishem och
hänvisning till
delegationsordningen
Bland annat översyn 2017.103
av schemat för
luncherna.

Ja

2017-09-11

Saknas

Saknas

2017.118

Anonym

Anonym

2017.121

2017-11-20

Synpunkter på
matbespisningen på
Peterslundsskolan
(samlingsärenden 7 synpunkter
kring denna fråga)
Synpunkt/klagomål på
personalsituationen på
Peterslundsskolan
Synpunkt om version av
Peterslundsskolans
likebehandlingsplan på
hemsidan
Synpunkt på gymnasieval

2017-11-20

2017-12-01

2017-12-12

Synpunkt om elevs skolgång

2017-12-12

?

2017-12-21

Synpunkt om behov av
information om säkra vägar till
Ramdalsskola

2017-12-21

?

2017-10-23

2017-10-23

Ärendet gällande
inackorderingsbidrag
vid andrahandsmottagning hanteras
på nämnden den 11
december
Överlämnat till rektor
för besvarande
Information om att
rektorn kommer
lämna svar till
synpunktslämnaren

2017.127

2017.132
2017.134

Säg vad du tycker
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Dokumentation och rapportering av synpunkter
Nämnd/bolag: Vård- och omsorgsnämnden
Ankomst

Synpunkt

Datum

Synpunkt i sammanfattning

2017-01-16

Synpunkt på hemvården med önskan om
längre städtider
Förslag med regelbundna besök av
sjuksköterska och sjukgymnast hos äldre
och sjuka som vårdas av anhörig
Synpunkt på läkartillgång vid
växelvård/korttidsboende
Synpunkt på beslut om hemtjänst och tvätt
men inte fått den hjälpen
Synpunkt på bristande handledning av
ungdomar
Synpunkt på anslutning till hemsjukvård och
apodossystem
Beröm till personalen på Sjötången
Positiva synpunkter på hemtjänsten
Synpunkt på färdtjänst- och sjukresor

2017-01-16

2017-01-11
2017-01-30
2017-02-23
2017-01-25
2017-03-21
2017-04-21
2017-05-11
2017-05-11

Synpunkt på bemötande från personal som
anhörig (dock behöver inga åtgärder vidtas)

2017-06-07

Synpunkt/klagomål på socialtjänsten

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-381 03 (fax)

Bekräftelse till
avsändare
Datum

Svar till
avsändare
Datum

Åtgärd

2017-01-17

2017-01-26

Ansöka om utökat bistånd

2017-01-17

2017-01-26

Svar med förklaring vad som gäller när sjuk vårdas i
hemmet av en nära anhörig samt inskriven i
hemsjukvården
Synpunkt delges vårdcentralens ledning

2017-02-15
2017-02-01

2017-03-09

Åtgärd i sammanfattning, t ex ”Information till avsändare
om regler”

Kontakt tagits med synpunktslämnare av enhetschef
som hanterat ärendet när synpunkten inkommit

Anonym
2017-03-09
2017-03-22
2017-04-24
Ingen bekräftelse
endast namn uppgetts
Ingen bekräftelse
endast telefonnummer
uppgetts
Synpunkt via telefonsamtal direkt till
handläggare

Webb/E-post
www.oxelosund.se
kommun@oxelosund.se

2017-03-22
2017-04-27

2017-06-07

Org.nr
212000-0324

Länsgemensamma krav för anslutning till
hemsjukvården
Återkoppling till berörd verksamhet och enhetschef
Tackbrev
Handläggare tagit kontakt med Sörmlandstrafiken
om synpunkterna
Synpunkt noterad och vidarebefordrad till
verksamheten
Upplysning till klagande att informera om klagomål till
berörda samt återkomma med en återkoppling

2 (2)
Datum

Ankomst

Synpunkt

2017-06-19

Synpunkt på bemötande från personal på
särskilt boende

2017-06-21

Medborgare önskar personalen trevlig
midsommar
Synpunkt på dåligt bemötande av personal
samt önskan att byta handläggare
Synpunkt på hantering av individärende
Positiv synpunkt på städhjälp i hemmet
Synpunkt på försening av städ och dusch
inom vård och omsorg

2017-06-26
2017-08-21
2017-09-01
2017-09-04

Bekräftelse till
avsändare
Ingen bekräftelse
endast telefonnummer
uppgetts

Ingen bekräftelse
endast namn uppgetts

Byte av boende för brukaren

Information till handläggare att synpunkten inkommit

2017-08-21
2017-09-01
2017-09-05

Synpunkt på bemötande på personal i
hemtjänsten

Ingen bekräftelse
endast telefonnummer
uppgetts

2017-09-13

2017-09-13

2017-10-30

Synpunkt om bemötande vid ansökan av
utökad hemtjänst
Synpunkt på fortkörning vid hembesök av
hemtjänst
Synpunkt på tillsynskameror i äldres hem
med mera
Synpunkt på demensavdelning

2017-11-17
2017-11-20

Synpunkt på beslut om korttidstillsyn
Synpunkt på beslut om ekonomiskt bistånd

2017-11-20
2017-11-20

2017-10-24

Åtgärd

Anonym

2017-09-08

2017-10-18

Svar till
avsändare
2017-06-26

Synpunkt skickad
direkt till handläggare

Ingen bekräftelse
endast telefonnummer
uppgetts

Berörd arbetsgrupp fick i uppdrag att prata med
personen. Hjälp erbjöds, brukaren skulle återkomma
men gjorde aldrig det.
Biståndshandläggare och enhetschef varit i kontakt
med brukaren och hanterat klagomålen

2017-10-19

Synpunkt tas upp med personal i arbetsgruppen

Anonym

Von ordförande samt förvaltningschef tagit del av
synpunkten
Enhetschef haft möte med anhörig som fått svar på
sina synpunkter

