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Innehållförteckning
Kf §21
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Kf §25
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Val av justeringsledamöter
Medborgarförslag om ett härbärge för hemlösa i Oxelösund
Information från kommunstyrelsens ordförande
Granskning av revisorernas räkenskaper och förvaltning 2017
Årsredovisning 2017
Beviljande om ansvarsfrihet för kommunens verksamheter
2017

Kf §28
Kf §29
Kf §30
Kf §31
Kf §32
Kf §33
Kf §34
Kf §35
Kf §36
Kf §37
Kf §38
Kf §39
Kf §40
Kf §41
Kf §42
Kf §43
Kf §44
Kf §45
Kf §46
Kf §47
Kf §48
Kf §49
Kf §50
Kf §51
Kf §52
Kf §53
Kf §54
Kf §55

Direktiv till ombud inför bolagstämman med Förab 2018
ombudsinstruktion
Svar på motion om ett styrande kommunfullmäktige
Svar på interpellation till ordförande i miljö-och
samhällsbyggnadsnämnden om Rättviksmodellen
Tilläggsanslag för höjda hyror och höjda kapitalkostnader
Antagande av fördjupad översiktsplan för Oxelösund skärgård
Antagande av detaljplan för del av Vildvinet 2
Avgift för förvaring av båt, med mera, vid kommunens
småbåtshamnar
Krav på anslutning till det kommunala avloppsnätet vid
anslutning till dricksvattennätet
Yttrande Sörmlandsstrategin
Revidering av riktlinje om muta och korruption för anställda och
förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern
Redovisning av styrdokument 2017
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och
LSS 2017
Redovisning av ej besvarade medborgarförslag och motioner
Avsägelse till Kommunfullmäktige
Avsägelse av ersättare i kommunfullmäktiges valutskott
Avsägelse av ersättare i kommunstyrelsen
Avsägelse och val till kultur-och fritidsnämnden
Avsägelse av ersättare i Nyköpings-Oxelösunds
vattenverksförbund
Avsägelse och val till Oxelö Energi AB
Avsägelse och val till suppleant till Oxelösunds kommuns
förvaltnings AB
Avsägelse av ersättare i Svealands kustvattenvårdförbunds
styrelsen
Avsägelse av ledamot i Sörmlands sparbank, huvudmän
Avsägelse av ombud, ersättare i Östra Sveriges
luftvårdsförbund
Delgivningar
Motion om genomförande av tidigare fullmäktigebeslut om
solceller och minivindkraftverk
Motion om installation av solpaneler på den nya
innerstadsskolan
Motion om att förenkla för den som vill installera och investera i
solceller och solfångare
Motion om ändrad detaljplan för Ramdalshöjden
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Motion om att införa fritextsökning på Oxelösunds kommuns
hemsida
Motion om att undersöka möjligheten för en självförsörjande
vätgasanläggning i pilotskala i Oxelösunds kommun
Fråga om hur arbetet framskrider med demokratidagen
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Mötets öppnade
Mötet öppnas med en parentation för Christer Offerman (M).
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Dnr KS.2016.18

Val av justeringsledamöter
Kommunfullmäktiges beslut
Ann Svensson (S) och Stefan Johansson (M) utses till att justera dagens
protokoll.
______

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag om ett härbärge för hemlösa i Oxelösund
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget lämnas över till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning
"Oxelösunds kommun behöver ett härbärge för hemlösa i Oxelösund. I
dagsläget finns inget sådant i Oxelösund. Enda boendealternativet för
hemlösa är att bo på stadens vandrarhem men dessa är inte till för
permanent boende. Som längst kan Vandrarhem Poppeln erbjuda boende i
två månader sedan måste den bostadssökande ordna annat boende.
Att ej ha ett härbärge för stadens hemlösa kan även bryta mot tak över
huvud garantin vilket innebär att ingen bostadslös ska tvingas bo utomhus
oavsett årstid om personen inte själv valt detta.
Att tillgodose de hemlösas boendefråga i Oxelösund behöver prioriteras för i
dagsläget råder de upp till två års väntetid för att få en hyreslägenhet vilket
innebär lika lång tid som hemlös utan fast adress då den hemlöse tvingas
lösa boendefrågan genom att bo på hotell och vandrarhem eller tvingas tälta
i någon skog.
De som drabbas hårdast av bostadskrisen är inte de rika och skötsamma
utan personer som straffat ut sig ur systemet genom att missköta sig och de
är inte alltid välkomna på stadens vandrarhem. Många av de hemlösa brukar
droger eller är på annat sätt störande för övriga vandrarhemsgäster vilket
orsakar att de i många fall nekas boende på vandrarhem och hotell oavsett
vem som betalar den hemlöses boende.
En permanent lösning på de hemlösas brist på ett härbärge är att upprätta
ett härbärge på någon ledig yta som i dagslivet är tillgänglig. En sådan yta
finns förslagsvis där det tidigare stod en skola som revs. Ytan är belägen
nära Breviksskolans fotbollsplan.
Ett annat temporärt alternativ är att förslagsvis skapa ett akut boende för
hemlösa i centrumgallerians källare om den i dagsläget står tom och kan
anpassas till härbärge boende.
Man kan även förslagsvis tillfälligt göra om Hotell ankaret till ett härbärge åt
stans hemlösa i brist på annan lösning på de hemlösas boendefråga i
Oxelösund."
Medborgarförslaget är inlämnat av
Utdragsbestyrkande
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______
Beslut till:
Kommunstyrelsen (FÅ)
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Dnr KS.2018.4

Information från kommunstyrelsens ordförande
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson (S) informerar om:
- Personalfrågar behandlades på senaste kommunstyrelse sammanträdet
- Taklagsfest på Ramdalen för lägerboendet. Invigning blir i höst.
- Oxelösunds kommun på bomässan.
- Platsvarumärke för orten OXLS
- Åka till Gislaved på besök.
______
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2018-04-04
Dnr KS.2018.22

Granskning av revisorernas räkenskaper och förvaltning
2017
Kommunfullmäktiges beslut
De förtroendevalda revisorernas räkenskaper och förvaltning för 2017
godkänns.
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges presidium har genomfört granskning av de
förtroendevalda revisorernas räkenskaper och förvaltning för
verksamhetsåret 2017.
Presidiets granskning har genomförts utan anmärkning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks
Revisorernas redogörelse 2017
Dagens sammanträde
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
De förtroendevalda revisorernas räkenskaper och förvaltning för 2017
godkänns.

_______
Beslut till:
Revisorerna (FK)
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Årsredovisning 2017
Kommunfullmäktiges beslut
1) Årsredovisningen fastställs
2) Medel för ej färdigställda investeringar från 2017, omfattande 65 610 tkr,
överförs i form av tilläggsbudget som förstärkt investeringsutrymme till 2018,
och tilldelas:
Kommunstyrelsen
29 252 tkr
Utbildningsnämnden
133 tkr
Vård- och omsorgsnämnden
2 370 tkr
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 5 356 tkr
Kultur- och fritidsnämnden
100 tkr
Investeringsreserven 2018
28 399 tkr
3) Medel för ej färdigställda investeringar från 2017, omfattande ytterligare
80 097 tkr, lyfts över och beaktas i mål- och budgetprocessen 2019 – 2021
enligt följande:
till 2019:
24 064 tkr
till 2020:
52 633 tkr
till 2021:
3 400 tkr
4) Synnerliga skäl anförs som bokslutsdispositioner för 3 650 tkr i
öronmärkningar:
HBTQ utbildning/certifiering 250 tkr
Fortsatt satsning för att minska sjukfrånvaron 1200 tkr
Arbetsgivarvarumärke 500 tkr
Platsvarumärke/marknadsföring 400 tkr
Innovation 800 tkr
Douzelage 500 tkr
5) Göra en avsättning på 25 mkr till en Resultatutjämningsreserv, RUR.

Sammanfattning
I årsredovisningen för Oxelösunds kommunkoncern redovisas
måluppföljning och ekonomisk redovisning 2017.
Kommunfullmäktige angav sex mål vilka har följs upp i årsredovisningen.
Dessa är: Trygg och säker uppväxt
God folkhälsa
Trygg och värdig ålderdom
Attraktiv bostadsort
Hållbar utveckling
Mod och framtidstro
Utdragsbestyrkande
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Måluppfyllelsen av de sex kommunmåler bedöms enligt följande:
75 – 100 % mycket god måluppfyllelse
50 – 74 % god måluppfyllelse
25 – 49 % relativt låg måluppfyllelse
0 – 24 % låg måluppfyllelse
Totalt sett uppnås en god måluppfyllelse där alla mål ligger över 50 %.
Fyra av målen har ökat medan två har minskat något.
Trygg och säker uppväxt har den största ökningen även 2017. Det var också
det mål som ökade sin måluppfyllelse mest under 2016.
Hållbar utveckling har den största tillbakagången
Även om två av kommunmålen minskat uppnår alla kommunmålen en god
måluppfyllelse, då de ligger över 50 %. Flera av måtten som inte har
uppnåtts har ökat, men når inte upp till det satta målet. Det finns alltså en
positiv utveckling/trend av måluppfyllelsen.
Koncernens resultat var 63,7 mkr.
Kommunens bokförda resultat uppgår till 42,0 mkr, jämfört med budgeterat
35,0 mkr, d.v.s. 7,0 mkr bättre än budget.
Nämndernas budgetöverskott var 5,4 mkr. Resterande överskott kom från
förbättrat finansnetto och att avskrivningarna inte blev lika stora som
bugdeterat.
Investeringsbudgeten uppgick till 184,5 mkr och utgifterna till 38,8 mkr och
berör 57 st projekt. De flesta är av mindre ekonomisk storlek, men 13 projekt
har utgifter överstigande 1,0 mkr under året och fem projekt kostade mer än
2,0 mkr. Dessa är:
Framtidens förskola och skola, 5,5 mkr
Ramdalens IP, duschar och omklädningsrum, 3,4 mkr
Breviksskolan, projekt Drivhuset, 2,4 mkr
Utbyggnad av väg på Femöre, 2,0 mkr
Asfaltering av vägar, gc-vägar och underhåll, 2,5 mkr
I samband med beslut om årsredovisningen ska kommunfullmäktige också
ta ställning till de äskanden om tilläggsbudgetering av ej förbrukade medel
från 2017 som nämnderna önskar föra över som förstärkt
investeringsutrymme till 2018 men även lyftas in i mål- och budgetprocessen
2019 – 2021.
Av dessa ej förbrukade medel, 145,7 mkr, föreslås 37,2 mkr budgeteras för
att avsluta 44 olika pågående projekt. Dessutom föreslås 28,4 mkr ytterligare
tillföras investeringsreserven 2018 så att det finns medel för andra projekt
som projekterats men ännu behöver uppdaterade offerter och beslut.
Sex projekt bedöms inte hinna påbörjas 2018 och därför föreslås 24,1 mkr,
som var finansierade i investeringsbudgeten 2017, behandlas i mål- och
budgetprocess till 2019. Samma sak gäller tre projekt för 52,6 mkr till 2020
och ett projekt för 3,4 mkr till 2021.
Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Protokoll 2018-03-07 - Ks § 56
Årsredovisning Oxelösunds kommun 2017
Årsredovisning 2017 9 mars utskick till KF
Investeringar TB till 2018.xlsx
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens föreslår 2018-03-07 Ks, § 56 följande beslut i
kommunfullmäktige:
1) Årsredovisningen fastställs
2) Medel för ej färdigställda investeringar från 2017, omfattande 65 610 tkr,
överförs i form av tilläggsbudget som förstärkt investeringsutrymme till 2018,
och tilldelas:
Kommunstyrelsen
29 252 tkr
Utbildningsnämnden
133 tkr
Vård- och omsorgsnämnden
2 370 tkr
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 5 356 tkr
Kultur- och fritidsnämnden
100 tkr
Investeringsreserven 2018
28 399 tkr
3) Medel för ej färdigställda investeringar från 2017, omfattande ytterligare
80 097 tkr, lyfts över och beaktas i mål- och budgetprocessen 2019 – 2021
enligt följande:
till 2019:
24 064 tkr
till 2020:
52 633 tkr
till 2021:
3 400 tkr
4) Synnerliga skäl anförs som bokslutsdispositioner för 3 650 tkr i
öronmärkningar:
HBTQ utbildning/certifiering 250 tkr
Fortsatt satsning för att minska sjukfrånvaron 1200 tkr
Arbetsgivarvarumärke 500 tkr
Platsvarumärke/marknadsföring 400 tkr
Innovation 800 tkr
Douzelage 500 tkr
5) Göra en avsättning på 25 mkr till en Resultatutjämningsreserv, RUR.
Förslag
1. Catharina Fredriksson (S), och Patrik Renfors (V) föreslår bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
2. Dag Bergentoft (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag punkt, 1,2,
3 och 5. Bo Höglander (C) och Klas Lundbergh (L) instämmer.
Utdragsbestyrkande
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3. Dag Bergentoft (M) föreslår följande ändring på punkt 4 :Synnerliga skäl
anförs som bokslutsdispositioner för 2 000 tkr i öronmärkningar:
- Fortsatt satsning på sjukskrivningar 1000 tkr
- Innovation 500 tkr
- Douzelage 500 tkr
Bo Höglander (C) och Klas Lundbergh (L) instämmer.
4. Björn Johansson (MP) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut punkt 1,2,3 och 4.
5. Björn Johansson (MP) föreslår följande ändring till punkt 5: Att avsättning
till resultatutjämningsfond, RUR minskas till 15 mkr samt att 10 mkr avsätts
till vård-och omsorgsnämnden för satsningar inom hemtjänsten.
6. Catharina Fredriksson (S) och Patrik Renfors (V) föreslår avslag på Björn
Johanssons (MP) ändringsförslag.
7. Patrik Renfors (V) föreslår avslag på Dag Bergentofts (M) ändringförslag.
Beslutsgång
1. Ordföranden frågar om kommunstyrelens förslag till beslut punkt 2 och 3 och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslagen.
2. Ordföranden frågar om de olika förslagen till öronmärkningar punkt 4:
- Kommunstyrelsens förslag om HBTQ utbildning/certifiering 250 tkr emot Dag
Bergentofts (M) avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
- Kommunstyrelsens förslag om fortsatt satsning för att minska sjukfrånvaron
1200 tkr emot Dag Bergentofts (M) förslag fortsatt satsning på sjukskrivningar
1000 tkr finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
- Kommunstyrelsens förslag om Arbetsgivarvarumärke 500 tkr emot Dag
Bergentofts (M) avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
- Kommunstyrelsens förslag om Platsvarumärke/marknadsföring 400 tkr
emot Dag Bergentofts (M) avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
- Kommunstyrelsens förslag om Innovation 800 tkr emot Dag Bergentofts (M)
förslag om Innovation 500 tkr och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Utdragsbestyrkande
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- Kommunstyrelsens förslag om Douzelage 500 tkr och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
3. Ordföranden frågar om Björn Johanssons (MP) ändringsförslag till punkt 5
och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag punkt 5 och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Omröstning begärs
Omröstning
Ja för kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 5
Nej för Björn Johanssons (MP) förslag till ändring till punkt 5.
25 röster för Ja
2 röster för Nej (se omröstnings bilaga 1)
4. Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till punkt 1 och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Reservation
Katarina Jakobsson (M), Anna-Maija Alajoki (M), Johan Hemmingson (M),
Luiza Kaminska (M), Stefan Johansson (M), Mårthen Backman (M), Klas
Lundbergh (L) och Bo Höglander (C) reserverar sig emot beslutet till förmån
för Dag Bergentofts (M) förslag till beslut.
Dag Bergentoft (M) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag
med följande motivering:
"Alliansen satsar 1 miljon kr och är öronmärkta för att fortsätta arbetet med
att minska sjukfrånvaron.
Det som är problematiskt med en sådan satsning är att det inte finns en
grundläggande plan för just en extra satsning.
För att komma tillrätta med ett långsiktigt problem måste man också lägga
långsiktiga planer.
I grunden finns givetvis en planering i den rullande verksamheten men som
inte räcker till med tanke på resultaten av sjuktalen.
Därför manas till ett långsiktigt tänkande och en långsiktig planering för att
på sikt får ner sjuktalen till en acceptabel nivå.
Alliansen satsar även 500 tusen kr på innovation samt Douzelage med 500
tusen kr. Den senare har vi varit om överens om med majoriteten sedan
tidigare.
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Dessa satsningar är just extra satsningar. I övrigt finns en tilldelad
rambudget och där olika projekt får stå i prioritering mot varandra."
Björn Johansson (MP) och Sandra Landin (MP) reserverar sig emot beslutet
punkt 5 till förmån för Björn Johanssons (MP) förslag till beslut med följande
motivering:
"I kommunens årsredovisning för 2017 redovisas ett bokfört resultat på hela
42 mkr. Av budgeterade 184,5 mkr i investeringsmedel förbrukades samtidigt
endast 38,8 mkr. Totalt har en god måluppfyllelse uppnåtts. Dock inte inom
alla områden. Andelen ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende
respektive hemtjänst har försämrats. Samtidigt har väntetiden för att få plats
på äldreboende flerdubblats.
Av Vård- och omsorgsnämndens protokoll från 28 februari framgår att äldreoch handikappverksamheten 2017 hade ett underskott på 11,5 mkr.
Sjukfrånvaron har ökat från 9,6% till 11,3% mellan 2016 och 2017, vilket
inneburit att kostnaderna för sjukvikarier har ökat. Av samma protokoll
framgår att Vård- och omsorgsförvaltningen på nämndens uppdrag nu tagit
fram besparingsförslag på drygt 14 mkr för 2018. Bland beslutade
besparingsåtgärder ingår att kostnaderna per utförd hemtjänsttimme ska
minskas med 5%, sjukfrånvaron ska minska med 2% och övertiden ska
minskas med 25%.
Situationen har varit liknande under de senaste åren. Vi har tidigare såväl i
Mål- och budgetberedningen som här i Kommunfullmäktige lyft frågan om
eventuella strukturella orsaker. Syftet med vårt yrkande om att minska den
föreslagna avsättningen av 2017 års kommunala budgetöverskott till
Resultatutjämningsreserven, RUR, från föreslagna 25 mkr till 15 mkr, för att
istället ge Vård- och omsorgsnämnden ett tillskott med 10 mkr under 2018 är
att nu ”lossa snaran” som hotar att kväva både personal och brukare och ge
andrum för fortsatta diskussioner i Mål- och budgetberedningen om
långsiktiga åtgärder för 2019-2021 och framåt.
Då vårt yrkande, efter att vid av oss begärd votering nu har röstats ner av
samtliga övriga fullmäktigeledamöter, har avslagits av Kommunfullmäktige
reserverar vi oss mot fullmäktiges beslut i ärende 6 pkt 5."
_______
Beslut till:
Revisorerna (FK)
Förvaltningschefer (FK)
Personalchef (FK)
Ekonomikontoret (FK)
Kommunstrateg (FK)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kf §27

2018-04-04
Dnr KS.2017.166

Beviljande om ansvarsfrihet för kommunens verksamheter
2017
Kommunfullmäktiges beslut
Bevilja ansvarsfrihet för
-Kommunstyrelsen
- Nämnderna
-Gemensamma nämnd för intern service
- Överförmyndarnämnden
- Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård,
- Patientnämnden
- Gemensam växelnämnd
- Fullmäktigeberedningen för förslag till politisk organisation för Oxelösunds
kommun samt de förtroendevalda i dessa organ.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras
för kommunens nämnder och styrelse samt de gemensamma nämnderna
2017. Kommunens revisorer, har granskat den verksamhet som under 2017
bedrivits i styrelsen och nämnderna samt de gemensamma nämnderna.
Kommunens revisorer tillstryker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
styrelse, nämnder och beredning samt enskilda ledamöter i dessa organ.
Kommunfullmäktiges presidium gör samma bedömning som revisorerna och
föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks- Beviljande av ansvarfrihet
Revisionsberättelse för år 2017
Granskning av årsbokslut 2017 Oxelösunds kommun
Intern kontroll i räkenskaperna
Granskningsrapport för år 2017 Oxelösunds kommuns förvaltnings AB
Granskningsrapport för år 2017 Oxelö Energi AB
Granskningsrapport för år 2017- Kustbostäder i Oxelösunds kommun AB
Dagens sammanträde
Kommunrevisionens ordförande Agneta Rönn (M) föredrar ärendet.
Utdragsbestyrkande
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2018-04-04

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut
Bevilja ansvarsfrihet för
-Kommunstyrelsen
- Nämnderna
-Gemensamma nämnd för intern service
- Överförmyndarnämnden
- Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård,
- Patientnämnden
- Gemensam växelnämnd
- Fullmäktigeberedningen för förslag till politisk organisation för Oxelösunds
kommun samt de förtroendevalda i dessa organ
_______
Beslut till:
Alla organ som är uppräknade i beslutet (FK)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kf §28

2018-04-04
Dnr KS.2018.20

Direktiv till ombud inför bolagstämman med Förab 2018
ombudsinstruktion
Kommunfullmäktiges beslut
Röstombudet vid Förabs årsstämma 2018-04-25 får, under förutsättning av
revisorernas tillstyrkan, i uppdrag att rösta för
- att resultaträkning och balansräkning fastställs
- att tillstyrka disponeringen av bolagets vinst/förlust enligt fastställd
balansräkning
- att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet samt
- fastställande av arvoden och ersättningar för Förab i enlighet med av
kommunfullmäktige beslutade bestämmelser.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har tidigare utsett Mayvor Lundberg som ombud och
Linda Hägglund som ersättande ombud, vid årsstämma i Förab. Inför
årsstämman 2018-04-24 har förslag på direktiv till ombudet formulerats.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-03-07 - Ks § 47
Tjänsteskrivelse Ks
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens föreslår 2018-03-07 Ks, § 47 följande beslut i
kommunfullmäktige:
Röstombudet vid Förabs årsstämma 2018-04-25 får, under förutsättning av
revisorernas tillstyrkan, i uppdrag att rösta för
- att resultaträkning och balansräkning fastställs
- att tillstyrka disponeringen av bolagets vinst/förlust enligt fastställd
balansräkning
- att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet samt
- fastställande av arvoden och ersättningar för Förab i enlighet med av
kommunfullmäktige beslutade bestämmelser.
______
Utdragsbestyrkande
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Beslut till:
Ombud (FÅ)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf §29

2018-04-04
Dnr KS.2017.140

Svar på motion om ett styrande kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalles avseende uppdraget till kommunfullmäktiges presidium.
2. Motionen avslås avseende att informationen skall följas av en debatt.

Sammanfattning
Christer Offerman (M) har lämnat in en motion där han vill att
kommunfullmäktiges presidium ska ta fram ett förslag hur nämnderna och
styrelsen ska återrapportera till kommunfullmäktige. Vidare vill han även att
det ska finnas en debatt i anslutning till nämndens information.
Kommunstyrelsens förvaltning har frågat kommunfullmäktiges presidium om
hur de ställer sig till motionens yrkande. Presidiet har inga invändningar till
att ta fram ett förslag på hur återrapporteringen ska ske till
kommunfullmäktige men vill först när förslaget presenteras ta ett
ställningstagande kring om återrapporteringen ska följas av en debatt eller
inte.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-02-14 - Kf §5
Protokoll 2018-01-31- Ks § 18
Tjänsteskrivelse Ks- Svar på motion om ett styrande kommunfullmäktige
Motion om ett styrande kommunfullmäktige
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens föreslår 2018-01-31 Ks, § 18 följande beslut i
kommunfullmäktige:
1. Motionen bifalles avseende uppdraget till kommunfullmäktiges presidium.
2. Motionen avslås avseende att informationen skall följas av en debatt.
Förslag
1. Dag Bergentoft (M) föreslår bifall till motionen. Stefan Johansson (M), Bo
Höglander (C) och Katarina Jakobsson (M) instämmer.
2. Dag Bergentoft (M) föreslår följande ändring: informationen ska följas av
en tidsbegränsad frågestund. Stefan Johansson (M), Bo Höglander (C) och
Katarina Jakobsson (M) instämmer.
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-04-04

3. Patrik Renfors (V) och Inge Ståhlgren (S) förslår bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
4. Inge Ståhlgren (S) förslår avslag till Dag Bergentofts (M) förslag till beslut.
Beslutsgång
1. Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 1 och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
2. Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 2 emot Dag
Bergentofts (M) förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 2.
3. Ordföranden frågar om Dag Bergentofts (M) ändringsförslag och finner att
kommunfullmäktige avslår förslaget.
Omröstning begärs
Omröstning
Ja för avslag på Dag Bergentofts (M) ändringsförslag.
Nej för bifall till Dag Bergentofts (M) ändringsförslag.
16 röster för Ja
10 röster för Nej (se omröstnings bilaga 2)
Reservation
Katarina Jakobsson (M), Anna-Maija Alajoki (M), Mårthen Backman(M),
Stefan Johansson (M), Johan Hemmingson (M), Klas Lundbergh (L) och Bo
Höglander (C) reserverar sig emot beslutet till förmån för Dag Bergentofts
(M) förslag till beslut.
Dag Bergentoft (M) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag till
beslut med följande motivering:
"Motionären är nöjd med punkten 1 i beslutet.
Allianspartierna som står bakom motionen i sin helhet.
Majoriteten avslår med buller och bång att informationen ska följas av en
debatt.
Motionären har tydligt framför att en information som får stå helt oemotsagd
bara blir en partsinlaga.
Att majoriteten inte ens vill gå med på ett yrkande att det kan efterföljas med
en tidsbegränsad frågestund ser vi som en svaghet. Det kan även tolkas
som en svaghet att vi inte ska våga ta en kortare debatt eller en kortare
frågestund.
Det visar tydligt på att en utveckling av kommunfullmäktiges arbete inte har
någon direkt prioritering. Lite av att, vi gör som vi alltid gjort tidigare, känns
Utdragsbestyrkande
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tryggare."
______
Beslut till:
Motionären (FK)
Kommunsekreteraren (FÅ)
Kommunfullmäktiges presidium (FÅ)

Utdragsbestyrkande

Blad 3

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kf §30

2018-04-04
Dnr KS.2018.40

Svar på interpellation till ordförande i miljö-och
samhällsbyggnadsnämnden om Rättviksmodellen
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen anses besvarad.
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-02-14 lämnade Bo Höglander
(C) in en interpellation till miljö-och samhällsbyggnadsnämndens ordförande:
"Rättviksmodellen, där kommunal tillsyn faktureras i efterhand, gick från att
vara utskälld till att bli föredöme för kommuner som vill förbättra
kommunikationen med sina företagare.
Det har tagit nio år för Rättviks kommun att få det som från början var "
olagligt" att i stället bli det arbetssätt som rekommenderas i tillsynsärenden.
Man slopade förskottsbetalning för en tillsyn som ibland inte ens utfördes,
och ersatte den med en rådgivande dialog och faktura i efterhand.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) var till en början kritiska, liksom
Livsmedelsverket, som granskade Rättviks kommuns tillsynsarbete. Men
sedan kom vändningen med stöd av bl.a. organisationer som Visita, Svensk
Handel, LRF och Svenskt Näringsliv. Dåvarande landsbygdsministern Eskil
Erlandsson (C) kom på besök och lovordade kommunen, vilket ledde till att
Livsmedelsverkets instruktion ändrades från att enbart "värna konsumentens
intresse" till att "även värna välmående livsmedelsföretag". Eskil Erlandsson
gav också Statskontoret i uppdrag att utvärdera avgiftsmodellen och de kom
fram till att efterhandsbetalning var att föredra. Det skulle öka tilltron till
kontrollen. I stället för "det svarta fåret" i kommunvärlden, blev Rättvik " bäst i
klassen"!
Efterfrågan på mera information och kunskap bland landets kommuner har
lett till att man bildat en ekonomisk förening, Tillväxt & Tillsyn, med
samverkan mellan kommuner som anammat arbetssättet, där personerna
bakom modellen åker runt och föreläser.
Min fråga är: Skulle Oxelösunds kommun kunna börja tillämpa
Rättviksmodellen, där kommunal tillsyn faktureras i efterhand, som alternativ
till nuvarande modell?"
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-02-14 - Kf §19
Utdragsbestyrkande
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Interpellation till ordförande i miljö-och samhällsbyggnadsnämnden om
Rättviksmodellen
Interpellationsvar om Rättviksmodellen
Dagens sammanträde
Ordförande i miljö-och samhällsbyggnadsnämnden Inge Ståhlgren (S)
besvarar interpellationen:
"Frågan lyder som följande
"Skulle Oxelösunds kommun kunna börja tillämpa Rättviksmodellen där
kommunal tillsyn faktureras i efterhand, som alternativ till nuvarande modell"
Korta svaret:
Absolut
Det längre svaret:
Förvaltningen arbetar just i detta nu med att se över taxan för kontroll av
livsmedelslagen. Rättviksmodellen är med i diskussionen men det känns inte
möjligt att införa inför 2019 då nya taxan skall antas i Juni 2018.
Inför översyn av taxorna inför 2020 är det för mig ett stark modell att
användas av.
Vi bör först förankra hos våra företagare genom förslagsvis anordna ett
dialogmöte där man tar upp för och nackdelar med modellen och man har
möjlighet att tycka till.
Exempel på fördelar:
- Timdebitering och inte fast årsavgift man måste fortfarande klassa in
verksamheterna där tillsynstiden anpassas efter taxan
-företagen får fakturan när vi varit ute hos dem och inte i förskott ,mer
naturlig koppling till besöket.
Exempel på nackdelar:
-oregelbunden inkomst för kommunen kommer att variera mellan åren, nu
betalar alla varje år även de som har längre intervall mellan kontrollerna.
-möjligen svårare för företagarna att förutse när och hur mycket de skall
betala.
Jag landar även i det längre svaret att fördelarna uppväger nackdelarna så
inför översynen 2020 så är det något vi skall arbeta för enligt min
uppfattning.
Tackar för en bra interpellation som kan bidra med ett ännu bättre
företagsklimat."
_______

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kf §31

2018-04-04
Dnr KS.2018.33

Tilläggsanslag för höjda hyror och höjda kapitalkostnader
Kommunfullmäktiges beslut
Öka driftanslagen till nämnderna enligt följande:
Kommunstyrelse:
303 tkr
Utbildningsnämnd,
407 tkr
Vård- och omsorgsnämnd,
541 tkr
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd,
958 tkr
Kultur- och fritidsnämnd,
170 tkr
Summa
2 379 tkr
Anslagsökningen finansieras via anslagna medel hos finansförvaltningen,
2 379 tkr.
Sammanfattning
Budgeten för ökade kapitaltjänstkostnader finns anslagna hos
finansförvaltningen i Mål och budget 2018. Enligt budgetreglerna ska
sedan kapitaltjänstkostnader som uppkommer utifrån vilka investeringar
som blivit genomförda överföras till respektive nämnds driftbudget
kommande år. Genom att interna hyror höjs så fördelas kostnader för
fastighetsinvesteringarna ut till respektive verksamhetsnämnd.
Förslag till ökade budgetramar
Kommunstyrelse,
Utbildningsnämnden,
Vård- och omsorgsnämnden,
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
Kultur- och fritidsnämnden,
Summa

303 tkr
407 tkr
541 tkr
958 tkr
170 tkr

2 379 tkr

Anslagsökningen finansieras via centralt anslagna medel hos
finansförvaltningen.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-03-07 - Ks § 50
Omdisponerade kapitalkostnader och ramjustering
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens föreslår 2018-03-07 Ks, § 50 följande beslut i
kommunfullmäktige:
Utdragsbestyrkande
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Öka driftanslagen till nämnderna enligt följande:
Kommunstyrelse:
303 tkr
Utbildningsnämnd,
407 tkr
Vård- och omsorgsnämnd,
541 tkr
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd,
958 tkr
Kultur- och fritidsnämnd,
170 tkr
Summa
2 379 tkr
Anslagsökningen finansieras via anslagna medel hos finansförvaltningen,
2 379 tkr.
______
Beslut till:
Ekonomichefen (FÅ)
Förvaltningscheferna (FÅ)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kf §32

2018-04-04
Dnr PLAN.2012.4

Antagande av fördjupad översiktsplan för Oxelösund
skärgård
Kommunfullmäktiges beslut
Den fördjupade översiktsplanen med tillhörande planhandlingar antas
Sammanfattning
Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen fick det initiala uppdraget att
utarbeta en skärgårdsplan – en fördjupad översiktsplan för Oxelösunds
skärgård i maj 2012. Syftet med en fördjupad översiktsplan är att den
ska bidra till ett mer samlat kunskapsunderlag gällande Oxelösunds
skärgård för att förenkla och vägleda framtida beslut vid
tillståndsprövningar och detaljplaneärenden.
Planförslagets geografiska avgränsning omfattar havsområdet i
Oxelösunds kommun inklusive öarna med undantag för Jogersö och
Femöre. Utöver de kustnära skärgårdsöarna ingår även det större
Natura 2000-området beläget längre ut i skärgården. Planförslaget
fokuserar på friluftsliv och turism, bevarande av viktiga natur- och
kulturvärden samt utveckling av både skärgårdsbebyggelse och
båtlivet. Visionen för Oxelösunds skärgård 2030 i Fördjupad
översiktsplan Oxelösunds skärgård lyder: ”Oxelösund, naturnära och
aktiv skärgårdsmiljö”.
Utställningsversionen av den fördjupade översiktsplanen för
skärgården har arbetats om efter inkomna synpunkter. Planförslaget
med tillhörande handlingar ska nu godkännas och antas.
Antagandehandlingarna består av dokumentet Fördjupad översiktsplan
Oxelösunds skärgård 2030, Miljökonsekvensbeskrivning Fördjupad
översiktsplan Oxelösunds skärgård samt Utställningsredogörelse för
Fördjupad översiktsplan Oxelösunds skärgård 2030.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-03-07 - Ks § 48
Tjänsteskrivelse Antagande Kf
Oxelösunds skärgård 2030 Antagandehandling
Utställningsutlåtande
MKB FÖP Oxelösunds skärgård Antagandehandling.pdf
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens förslag
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens föreslår 2018-03-07 Ks, § 48 följande beslut i
kommunfullmäktige:
Den fördjupade översiktsplanen med tillhörande planhandlingar antas.
Förslag
Inge Ståhlgren (S), Patrik Renfors (V), Björn Johansson (MP) och Klas
Lundbergh (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
______
Beslut till:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (FÅ)
Kommunstyrelseförvaltningen (FK)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kf §33

2018-04-04
Dnr PLAN.2016.8

Antagande av detaljplan för del av Vildvinet 2
Kommunfullmäktiges beslut
Detaljplanen med tillhörande planhandlingar antas.
Sammanfattning
Detaljplanen för den östra delen av Vildvinet 2 har till syfte att medge ändrad
användning till i huvudsak bostäder i Folkets Hus, Cupols nöjeslokaler,
samlingssalar, Rådssalen och teatern/biografen Tärnan samt en kontorsdel
från 1976. Planläggningen är en fortsättning av detaljplanen från 2013 som
omfattade kontors- och entrédelen till Folkets Hus. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden ställde sig positiv till begäran vid sitt
sammanträde 2016-12-14 och gav samtidigt planuppdrag. 2017-02-28
beslutade nämnden att gå vidare med 2 våningars påbyggnad, alternativ A,
till samråd (se sidan 3). 2017-05-23 beslutade nämnden om granskning av
förslaget, något som genomfördes den 13 juni -9 juli 2017.
I planen beläggs Tärnan-byggnaden med rivningsförbud. Samtidigt skyddas
fasadens och takets utseende mot torget från förvanskning genom en
bevarandebestämmelse (q1). I planen medges även en påbyggnad på den
sett från torget bortre (inre) delen av Tärnan-byggnaden. För denna del
begränsas nockhöjden till +30 meter över havet och takvinkeln till max 5°.
Nockhöjd innebär att ingen byggnadsdel förutom skorsten, master eller
ventilation får sträcka sig högre än angiven höjd.
Nämnden har tidigare låtit granska ett förslag där påbyggnaden hade en
något större basyta och där byggnadens utseende helt saknade precisering.
Inför antagandet har bestämmelser om hänsyn till befintlig byggnad införts,
basytan minskats något för bättre proportioner och en lokal med
centrumverksamhet, exempelvis restaurang eller butik, mot Järntorget
säkerställs nu. Påbyggnadens omfattning har en basyta på ca 15 x 16,3
meter och sträcker sig fram till och med det 3:e fönstret till höger om dörren i
nordväst-fasaden (se sidan 3). Detta innebär en byggnadsyta på ca 245m2
per våningsplan i vad som maximalt kan bli 3 nya våningar med lägenheter.
I granskningen inkom 7 yttranden. Fastighetsägaren för Säven 4, nordväst
om plan-området, ställer sig i sitt yttrande kritisk till att fler fönster skapas
mot hans fastighet. Det är 39 meter mellan häcken mot dennes tomt och
Tärnans fasad. Ytan är bevuxen med partier med storvuxna träd och det är
också en höjdskillnad på ca 5 meter upp till Säven 4:s tomt vilket även det
minskar insynen.
Det ska sägas att plankartans utseende ändrats ganska mycket efter
granskningen, den bedöms dock inte ha ändrats så väsentligt att ny
Utdragsbestyrkande
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granskning varit nödvändig.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-03-07 - Ks § 49
Protokoll 2018-02-14 - Kf §9
Tjänsteskrivelse_Antagande_2017-12-21
Plankarta_antagandehandling_2017-11-13_bildbehandlad2.pdf
Planbeskrivning-Antagandehandling_2017-11-13+godkänd mindre justering
av sid 1&13
Granskningutlåtande_Vildvinet2_2017-11-13.pdf
Protokoll 2017-11-21 - Msn §91
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens föreslår 2018-03-07 Ks, § 49 följande beslut i
kommunfullmäktige:
Detaljplanen med tillhörande planhandlingar antas.
_______
Beslut till:
Planarkitekt (FÅ)

Utdragsbestyrkande

Blad 2

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kf §34

2018-04-04
Dnr KS.2018.32

Avgift för förvaring av båt, med mera, vid kommunens
småbåtshamnar
Kommunfullmäktiges beslut
1) Avgift för förvaring av båt, båtvagn eller båtvagga på upplåten landplats
vid Ramdalshamnen, Sjöängen, Sandviken samt kanalhamnen perioden 1
september - 31 maj fastställs till 300 kr.
2) Avgift för förvaring av båt, båtvagn eller båtvagga på upplåten landplats
vid Ramdalshamnen, Sjöängen, Sandviken samt kanalhamnen perioden 1
juni - 31 augusti fastställs till 1 000 kr.
3) Avgifterna införs från och med 1 juni 2018.
4) Regler för markupplåtelse i småbåtshamnarna klargörs och båtägare
samt övrig allmänhet informeras om reglerna.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav i december 2016 kommunstyrelsen i uppdrag att se
över förfarandet/avgiftssystemet för uppläggning och förvaring av båtar i
anslutning till kommunens småbåtshamnar (KF 2016, § 160).
Kommunstyrelseförvaltningen har i samråd med Kustbostäder AB sett över
situationen vid Ramdalshamnen, Sjöängen, Sandviken samt kanalhamnen
och konstaterar att det råder oordning i hamnarna. Såväl parkeringsplatser
som övrig mark tas i anspråk för förvaring av båtar och annat. Oordningen
medför såväl praktiska problem som påverkan på trivsel och kostnader för
skötsel.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det finns behov av reglera
markanvändningen vid småbåtshamnarna för att underlätta för båtägare och
övrig allmänhet att parkera och vistas i området samt för att i övrigt hålla
hamnarna i ett tillgängligt och trevligt skick.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att avgifter införs från och med
1 juni 2018 för förvaring av båtar, båtvagnar och båtvagnar i, och i anslutning
till, småbåtshamnarna. Avgifterna avser att täcka administrativa kostnader
samt kostnader för tillsyn och skötsel av områdena.
Förvaltningen föreslår också att reglerna för upplåtelse av mark i
småbåtshamnarna ska klargöras och att information om reglerna ges till
båtägare och övrig allmänhet.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-03-07 - Ks § 51
Tjänsteskrivelse Ksf 2018-02-08

Utdragsbestyrkande

Blad 1 (2)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-04-04

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens föreslår 2018-03-07 Ks, § 51 följande beslut i
kommunfullmäktige:
1) Avgift för förvaring av båt, båtvagn eller båtvagga på upplåten landplats
vid Ramdalshamnen, Sjöängen, Sandviken samt kanalhamnen perioden 1
september - 31 maj fastställs till 300 kr.
2) Avgift för förvaring av båt, båtvagn eller båtvagga på upplåten landplats
vid Ramdalshamnen, Sjöängen, Sandviken samt kanalhamnen perioden 1
juni - 31 augusti fastställs till 1 000 kr.
3) Avgifterna införs från och med 1 juni 2018.
4) Regler för markupplåtelse i småbåtshamnarna klargörs och båtägare
samt övrig allmänhet informeras om reglerna.
_______
Beslut till:
Kustbostäder AB (FÅ)
Ekonomichefen (FÅ)
Säkerhetsstrateg/utredare (FÅ)

Utdragsbestyrkande

Blad 2

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kf §35

2018-04-04
Dnr KS.2017.103

Krav på anslutning till det kommunala avloppsnätet vid
anslutning till dricksvattennätet
Kommunfullmäktiges beslut
Utanför det kommunala VA-verksamhetsområdet ska krav ställas på i första
hand en anslutning till det kommunala avloppsnätet vid nya anslutningar till
det kommunala dricksvattennätet.

Sammanfattning
Havsnära boende är attraktivt och många vill bosätta sig nära havet med en
hög standard vad gäller vatten och avlopp.
Oxelösunds kommun har under årens lopp tillåtit olika
intressenter/föreningar att dra ut vattenledningar till områden, både på
fastland och öar, utanför det kommunala VA-verksamhetsområdet. Om de
boende väljer att dra in vatten i byggnaden ställs ur miljösynpunkt krav på ett
fungerande och godkänt avlopp som Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
prövar utifrån sin roll som tillsynsmyndighet för enskilda
avloppsanläggningar. En enskild avloppsanläggning kan dock vara svår att
anordna då stugorna ofta ligger tätt, på berg och havsnära.
Utifrån erfarenhet, bl.a. en inventering 2017, vet tillsynsmyndigheten att
många drar in vatten i byggnaden utan att kontakta Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden samt utan att anlägga en enskild
avloppsanläggning.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att det ur tillsynsmyndighetens
perspektiv är problematiskt när kommunen tillåter intressenter att koppla på
sig på dricksvattennätet utan att ställa krav på avloppsledning tillbaka och att
det framöver bör ställas krav på detta vid nya anslutningar. Befintliga
anslutningar kommer att få åtgärdskrav efter tillsyn om det visar sig att
vatten dragits in i huset.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-03-07 - Ks § 52
Tjänsteskrivelse - vatten och avlopp i skärgården
Protokollsutdrag Msn § 50 - Krav på anslutning till det kommunala
avloppsnätet vid anslutning till dricksvattennätet
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens föreslår 2018-03-07 Ks, § 52 följande beslut i
kommunfullmäktige:
Utdragsbestyrkande

Blad 1 (2)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-04-04

Utanför det kommunala VA-verksamhetsområdet ska krav ställas på i första
hand en anslutning till det kommunala avloppsnätet vid nya anslutningar till
det kommunala dricksvattennätet.
Förslag
Dag Bergentoft (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
______
Beslut till:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FK)
Mark och exploatering (FK)

Utdragsbestyrkande

Blad 2

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-04-04

Kf §36

Dnr KS.2018.26

Yttrande Sörmlandsstrategin
Kommunfullmäktiges beslut
Remissyttrandet antas och överlämnas till Regionförbundet Sörmland.

Sammanfattning
Det övergripande strategiska dokumentet för regionens utvecklingsarbete,
Sörmlandsstrategin 2020, har reviderats. Processen med revideringen har
pågått under 2017. Regionförbundet Sörmland efterfrågar kommunernas
synpunkter på den framtagna strategin med fokus på frågorna:
· Har ett fysiskt perspektiv beaktats?
· Har vikten av ett tvärsektoriellt perspektiv beaktats?
Sörmlandsstrategin ska vara en samlad och sektorsövergripande strategi för
det regionala tillväxtarbetet och innehåller långsiktiga prioriteringar för det
samma. Det reviderade förslaget poängterar vikten av att ta till vara på
Sörmlands funktionella samband med omkringliggande geografi samt
behovet av att arbeta i en tvärsektionell modell. Detta bedöms som
framgångsfaktorer för att på bästa sätt möta förändrade
omvärldsförutsättningar och för att uppnå synergieffekter mellan olika
verksamheter.
Resultatet av det gemensamma analysarbetet för att fastställa utmaningar
och möjligheter för Sörmland har lett fram till två övergripande inriktningar för
strategin:
· En växande arbetsmarknad, där efterfrågan på kompetens och utbud av
arbetskraft med olika utbildningsbakgrund och erfarenheter kan mötas
· En växande befolkning, där bostadsmarknaden fungerar och utbudet av
bostäder möter efterfrågan.
Ett yttrande över förslaget till reviderad Sörmlandsstrategi har utarbetats där
Oxelösunds kommun ställer sig bakom den reviderade Sörmlandsstrategin.
Oxelösunds kommun är generellt positiv till innehållet men lämnar
kommentarer kring strategins områden tvärsektoriellt perspektiv, regional
fysisk planering, Sörmlandsmodellen och analysunderlaget.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-03-07 - Ks § 40
Tjänsteskrivelse Ks
Yttrande

Utdragsbestyrkande

Blad 1 (2)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-04-04

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens föreslår 2018-03-07 Ks, § 40 följande beslut i
kommunfullmäktige:
Remissyttrandet antas och överlämnas till Regionförbundet Sörmland.

_______
Beslut till:
Regionförbundet Sörmland (FÅ)

Utdragsbestyrkande

Blad 2

Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kf §37

2018-04-04
Dnr KS.2017.168

Revidering av riktlinje om muta och korruption för anställda
och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern
Kommunfullmäktiges beslut
Anta reviderad riktlinje för muta, korruption och jäv daterad 2018-01-17
Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun
genomfört en granskning med syfte att belysa om Oxelösunds kommun har
ändamålsenliga rutiner för att säkerställa att korruption, jäv och otillåtna
bisysslor inte förekommer.
Den sammanfattande bedömningen är att det i huvudsak finns
ändamålsenliga rutiner i form av styrdokument men att
informationsinsatserna om kommunens och bolagens arbete för att
säkerställa att korruption, jäv och otillåtna bisysslor inte förekommer behöver
förstärkas.
I svaret föreslår kommunstyrelseförvaltningen ett antal åtgärder som svarar
mot de utvecklingsområden som framkommit i granskningen. Åtgärderna
avser utbildning och information samt en komplettering till gällande riktlinje
för muta och korruption om jäv.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-03-07 - Ks § 39
Tjänsteskrivelse Ks- Svar på revisionsraooprt korruptionsförebyggande
arbete
Riktlinjer om muta och korruption för anställda och förtroendevalda - förslag
till revidering.doc
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens föreslår 2018-03-07 Ks, § 39 följande beslut i
kommunfullmäktige:
Anta reviderad riktlinje för muta, korruption och jäv 2018-01-17
Förslag
1. Dag Bergentoft (M) föreslår följande tillägg: Kommunstyrelsen får i uppdrag att
utreda förutsättningarna för införande av en visselblåsarfunktion, intern eller
extern. Bo Höglander (C) och Katarina Jakobsson (M) instämmer.
2. Britta Bergström (S) föreslår avslag på Dag Bergentofts (M) tilläggsförslag.
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-04-04

3. Patrik Renfors (V) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
1. Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
2. Ordföranden frågar om Dag Bergentofts (M) tilläggsförslag och finner att
kommunfullmäktige avslår förslaget.
Reservation
Anna-Maija Alajoki (M), Mårthen Backman (M), Johan Hemmingson (M), och
Klas Lundbergh (L) reserverar sig emot beslutet till förmån för Dag
Bergentofts (M) tilläggsförslag.
Dag Bergentoft (M), Katrarina Jakobsson (M), Stefan Johansson (M) och Bo
Höglander (C) reserverar sig emot beslutet till förmån för Dag Bergentofts
(M) tilläggsförslag med följande motivering:
"Alliansen står bakom punkten 1 och 2 i förslag till beslut.
Dag Bergentoft lämnade redan i kommunstyrelsen ett tilläggsyrkande:
Kommunchefen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för införande av en
visselblåsarfunktion.
Alliansen ser det som viktigt att det finns en möjlighet till en intern eller
extern funktion och att man även kan få möjlighet till anonymitet.
Majoritetens företrädare, Patrik Renfors, hänvisar till att man kan gå till sitt
fackliga ombud.
Alliansen menar att det är viktigt att funktionen visselblåsare vänder sig till
alla.
Alla är inte medlem i en facklig organisation.
Patrik Renfors menar i sitt uttalande i kommunfullmäktiges talarstol att de
som inte är med i ”facket” får skylla sig själva och att de är ”svartfötter”.
Alliansföreträdarna är märkbart upprörda över att en högt uppsatt politiker
som Patrik Renfors uttrycker sig på ett sätt och sårar personer i den
kommunala organisationen.
Renfors är dessutom ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott och har det
högsta ansvaret som politiker då han är majoritetsföreträdare.
Att vara så förödmjukande mot alla de som inte är anslutna till en facklig
organisation är inte försvarbart. Det räcker knappast med en ursäkt för att
rätta till detta skandalösa uttalande.
Anmärkningsvärt är också att övriga majoritetsföreträdare inte ingrep."
______
Beslut till:
Personalchef (FÅ)
Utdragsbestyrkande

Blad 2

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kf §38

2018-04-04
Dnr KS.2017.173

Redovisning av styrdokument 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2012 och 2013 riktlinjer för kommunens
styrdokument (KF 2012 § 23, KF 2013 § 49). I samband med beslutet 2012
fick kommunstyrelsen i uppdrag att en gång per år redovisa aktuella
styrdokument till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelseförvaltningen har samordnat en inventering av kommunens
styrdokument per december 2017 och upprättat en förteckning över dessa.
Totalt 135 styrdokument redovisas.
I förteckningen har ett nytt reglemente för växelnämnden tillkommit och tre
stycken befintliga arbetsordningar rörande kommunbolagen har förtecknats.
Beslutsunderlag
Protokoll 2018-03-07 - Ks § 53
Tjänsteskrivelse Ksf 2018-02-12
Förteckning, kommunens styrdokument 2017.pdf
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens föreslår 2018-03-07 Ks, § 53 följande beslut i
kommunfullmäktige:
Redovisningen godkänns.
_______
Beslut till:
Utredare (FK)

Utdragsbestyrkande

Blad 1 (1)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kf §39

2018-04-04
Dnr KS.2017.76

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL
och LSS 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten godkänns.
Sammanfattning
Kommunerna har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg,
kommunens revisorer och kommunfullmäktige rapportera in gynnande beslut
som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Motsvarande
rapporteringsskyldighet gäller även beslut som inte verkställts på nytt inom
tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. Rapportering ska ske en
gång per kvartal.
Inspektionen för vård och omsorg har möjlighet att hos förvaltningsrätten
ansöka om att en kommun, som inte verkställt ett gynnande beslut, ska
åläggas en särskild avgift, så kallad sanktionsavgift.
När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt senare verkställs,
ska nämnden anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg och
revisorerna.
Oxelösunds kommun rapporterar per 31 december 2017:
SoL:
Äldreomsorg 1 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader
från beslutsdatum, har verkställts under januari månad 2018.
IFO 2 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader
från beslutsdatum.
Funktionsstöd 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader
från beslutsdatum.
LSS: 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader
från beslutsdatum.
Beslutsunderlag
Von § 10 - Rapportering ej verkställda beslut kvartal 4
_______

Utdragsbestyrkande

Blad 1 (1)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kf §40

2018-04-04
Dnr KS.2018.21

Redovisning av ej besvarade medborgarförslag och motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen godkänns
Sammanfattning
Ej besvarade motioner och medborgarförslag ska redovisas för
kommunfullmäktige två gånger per år. Följande ärenden är under beredning:
Motion Stenviksbadet- värt att rusta

2017-03-29

Motion om ett styrande
kommunfullmäktige

2017-10-18

Motion om kommunfullmäktiges mål

2017-10-18

Medborgarförslag om ätbar park i
Oxelösund

2017-12-13

Motion om den politiska organisationen av
kommunens helägda bolag

2017-12-13

Medborgarförslag att sätta dit automatik
på belysningen på konstgräsplan vid
Ramdalens IP

2018-02-14

Medborgarförslag om uppförande av
uterum på södra Femöre, tidigare SSU
stugan/ Standstugan

2018-02-14

Motion om utredning om nybyggnation av
en ishall vid Ramdalens idrottsplats
inklusive eventuell samlokalisering med
en ny sporthall

2018-02-14

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-03-07 - Ks § 54
Tjänsteskrivelse Ks- Redovisning av ej besvarade medborgarförslag och
motioner
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsens föreslår 2018-03-07 Ks, § 54 följande beslut i
kommunfullmäktige:
Utdragsbestyrkande

Blad 1 (2)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-04-04

Redovisningen godkänns
_______

Utdragsbestyrkande

Blad 2

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kf §41

2018-04-04
Dnr KS.2014.108

Avsägelse till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
1. Christer Offerman (M) befrias ifrån sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.
2. Jaako Miulus (- ) befrias ifrån sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.
3. Urpo Koivula (M) befrias ifrån sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
______
Beslut till:
Länsstyrelsen för omräkning

Utdragsbestyrkande

Blad 1 (1)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kf §42

2018-04-04
Dnr KS.2014.108

Avsägelse av ersättare i kommunfullmäktiges valutskott
Kommunfullmäktiges beslut
Christer Offerman (M) befrias ifrån sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktiges valutskott.
_______
Beslut till:
Kansliet (FÅ)

Utdragsbestyrkande

Blad 1 (1)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kf §43

2018-04-04
Dnr KS.2014.108

Avsägelse av ersättare i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Urpo Koivula (M) befrias ifrån sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.
_______
Beslut till:
Kansliet (FÅ)

Utdragsbestyrkande

Blad 1 (1)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kf §44

2018-04-04
Dnr KS.2014.108

Avsägelse och val till kultur-och fritidsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Urpo Koivula (M) befrias ifrån sitt uppdrag som 2:e vice ordförande och
ledamot i kultur-och fritidsnämnden.
2. Till ny 2:vice ordförande väljs Eva Asthage (M).
3. Matti Koponen (M) befrias ifrån sitt uppdrag som ersättare i kultur-och
fritidsnämnden.
4. Till ny ersättare i kultur-och fritidsnämnden väljs Mikael Hirsch (M).
5. Till ny ledamot i kultur-och fritidsnämnden väljs Matti Koponen (M).
6. Peter Karlsson (S) befrias ifrån sitt uppdrag som ersättare i kultur-och
fritidsnämnden.
7. Till ny ersättare i kultur-och fritidsnämnden väljs Ann- Sophie Nygren (S).
Dagens sammanträde
Kommunfullmäktiges valutskotts förslag
Valutskottet föreslår 2018-04-04 KfVU § 2 följande beslut i
kommunfullmäktige:
Till ny 2:e vice ordförande i kultur-och fritidsnämnden väljs Eva Asthage (M).
______
Beslut till:
Kansliet (FÅ)

Utdragsbestyrkande

Blad 1 (1)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kf §45

2018-04-04
Dnr KS.2014.109

Avsägelse av ersättare i Nyköpings-Oxelösunds
vattenverksförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1. Urpo Koivula (M) befrias ifrån sitt uppdrag som ersättare i NyköpingsOxelösunds vattenverksförbund.
2. Till ny ersättare i Nyköpins- Oxelösunds vattenverksförbund väljs Stefan
Andersson (M) som ersättare i Nyköpings-Oxelösunds vattenverksförbund.
______
Beslut till:
Nyköpings- Oxelösunds vattenverksförbund (FÅ)

Utdragsbestyrkande

Blad 1 (1)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kf §46

2018-04-04
Dnr KS.2014.109

Avsägelse och val till Oxelö Energi AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Urpo Koivula (M) befrias ifrån sitt uppdrag som ledamot i Oxelö Energi
AB.
2. Stefan Andersson (M) befrias ifrån sitt uppdrag som suppleant i Oxelö
Energi AB.
3. Till ny ledamot i Oxelö Energi AB väljs Stefan Andersson (M).
4. Till ny ersättare i Oxelö Energi AB väljs Urpo Koivula (M).
_______
Beslut till:
Oxelö Energi (FÅ)

Utdragsbestyrkande

Blad 1 (1)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kf §47

2018-04-04
Dnr KS.2014.109

Avsägelse och val till suppleant i Oxelösunds kommuns
förvaltnings AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Christer Offerman (M) befrias ifrån sitt uppdrag som suppleant i
Oxelösunds kommuns förvaltnings AB.
2. Till ny suppleant i Oxelösunds kommuns förvaltnings AB väljs Stefan
Johansson (M).
______
Beslut till:
FÖRAB (FÅ)

Utdragsbestyrkande

Blad 1 (1)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-04-04

Kf §48

Dnr KS.2014.109

Avsägelse av ersättare i Svealands kustvattenvårdförbunds
styrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Urpo Koivula (M) befrias ifrån sitt uppdrag som ersättare i Svelands
kustvattenvårdförbunds styrelsen.
______
Beslut till:
Svealands kustenvattenvårdsförbund

Utdragsbestyrkande

Blad 1 (1)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kf §49

2018-04-04
Dnr KS.2014.109

Avsägelse av ledamot i Sörmlands sparbank, huvudmän
Kommunfullmäktiges beslut
Urpo Koivula (M) befrias ifrån sitt uppdrag som ledamot i Sörmlands
Sparbank, huvudmän.
_______
Beslut till:
Sörmlands sparbank (FÅ)

Utdragsbestyrkande

Blad 1 (1)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-04-04

Kf §50

Dnr KS.2014.109

Avsägelse av ombud, ersättare i Östra Sveriges
luftvårdsförbund
Kommunfullmäktiges beslut
Urpo Koivula (M) befrias ifrån sitt uppdrag som ombud, ersättare i Östra
Sveriges luftvårdsförbund.
_______
Beslut till:
Östra Sveriges luftvårdsförbund (FÅ)

Utdragsbestyrkande

Blad 1 (1)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kf §51

2018-04-04
Dnr KS.2018.4

Delgivningar
Kommunfullmäktiges beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna
Delges
SKL
Cirkulär 18:8 Fullmäktiges val av revisorer
Kommunrevisionen
Granskning av korruptionsförebyggande arbete
Uppföljning av genomförda granskningar 2015
_______

Utdragsbestyrkande

Blad 1 (1)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kf §52

2018-04-04
Dnr KS.2018.78

Motion om genomförande av tidigare fullmäktigebeslut om
solceller och minivindkraftverk
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen lämnas in till kommunstyrelsen för beredning.
Dagens sammanträde
Björn Johansson (MP) och Sandra Landin (MP) lämnar in följande motion:
"Genomförande av tidigare fullmäktigebeslut om solceller och
minivindkraftverk
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-19 Kf §74, alltså för snart fem år
sedan, att bifalla en motion från Miljöpartiet de gröna daterad 2012-12-19
om en studie av vilka av kommunen respektive kommunens bolag ägda
fastigheter och anläggningar som helt eller delvis kan drivas med solceller.
Enligt kommunfullmäktiges beslut ska utredningen föregås av Oxelö Energis
jämförelse/utvärdering av solcellsanläggning/minivindkraftverk.
Kommunfullmäktige hade då tidigare, 2012-11-14 Kf §171, även bifallit en
Miljöpartimotion från 2012-02-15 §41 om att utreda möjligheterna att
etablera minivindkraftverk på byggnader och fastigheter som ägs av
kommunen och kommunens bolag. Kommunfullmäktiges beslut innebar då
uppdrag till Oxelö Energi att, inom ramen för ägardirektivet ”verka för
vindkraftetableringar”, utreda möjligheten att etablera minivindkraftverk på
byggnader och fastigheter som ägs av kommunen och kommunens bolag.
För att möjliggöra den beslutade jämförelse/utvärdering av
solcellsanläggning/minivindkraftverk som åsyftades i Kommunfullmäktiges
beslut uppförde Oxelö Energi två småskaliga anläggningar, en för vindkraft
och en för solpaneler, vid Östersviken. Eftersom solceller vid jämförelse
visat sig mest lönsamt beslutade bolaget att hösten 2016 installera en
solcellsanläggning på 300 kvm på taket till det egna driftkontoret vid
Sjögatan och har sedan även beslutat om fortsatta solcellssatsningar.
Några fullständiga studier enligt Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-14 och
2013-06-19 om minivindkraftverk respektive solceller på kommunala eller
kommunbolagsägda byggnader och fastigheter har dock fortfarande efter
fem år inte genomförts.
Vårt yrkande:
Att de av Kommunfullmäktige 2012-11-14 Kf §171 och 2013-06-19 Kf §74
beslutade studierna om vilka av kommunen och kommunens bolag ägda
Utdragsbestyrkande

Blad 1 (2)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-04-04

fastigheter och byggnader som helt eller delvis kan drivas med
minivindkraftverk respektive solceller skyndsamt ska genomföras enligt
beslutet."
_______
Beslut till:
Kommunstyrelsen (FÅ)

Utdragsbestyrkande

Blad 2

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kf §53

2018-04-04
Dnr KS.2018.76

Motion om installation av solpaneler på den nya
innerstadsskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen lämnas in till kommunstyrelsen för beredning.

Dagens sammanträde
Björn Johansson (MP) och Sandra Landin (MP) lämnar in följande motion:
"Installation av solpaneler på den nya innerstadsskolan
Kommunfullmäktige beslutade redan 2013-06-19 Kf §74 att bifalla en motion
från Miljöpartiet de gröna, daterad 2012-12-19, om en studie av vilka av
kommunen respektive kommunens bolag ägda fastigheter och anläggningar
som helt eller delvis kan drivas med solceller. Enligt kommunfullmäktiges
beslut ska utredningen föregås av Oxelö Energis jämförelse/utvärdering av
solcellsanläggning/minivindkraftverk.
För att möjliggöra den jämförelse/utvärdering som åsyftades i
Kommunfullmäktiges beslut uppförde Oxelö Energi under våren/sommaren
2013 två småskaliga anläggningar för vindkraft respektive solpaneler vid
Östersviken. Eftersom solceller vid jämförelse visat sig mest lönsamt
beslutade bolaget att hösten 2016 installera en solcellsanläggning på taket
till egna driftkontoret vid Sjögatan och har sedan även beslutat om fortsatta
solcellssatsningar.
Någon fullständig studie enligt Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-19 om
vilka kommunala eller kommunbolagsägda byggnader som helt eller delvis
kan drivas av solceller har dock fortfarande efter snart fem år inte
genomförts. Samtidigt har upphandlingen av en ny kommunal
innerstadsskola med stor takyta nyligen genomförts utan att solceller ingår.
Skälen till det har uppgetts vara ekonomiska.
Då solceller även i betydligt större studier och praktisk tillämpning visar på
stora såväl miljömässiga som ekonomiska fördelar finner vi detta direkt
anmärkningsvärt. Eftersom det här dessutom handlar om en låg- och
mellanstadieskola finns här även viktiga pedagogiska vinster att hämta om
eleverna ges möjlighet att följa produktion och förbrukning av den
”egenproducerade” energin.
Vårt yrkande:
Att den nya innerstadsskolan ska förses med solceller för egenproduktion av
Utdragsbestyrkande

Blad 1 (2)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-04-04

el."
_______
Beslut till:
Kommunstyrelsen (FÅ)

Utdragsbestyrkande

Blad 2

Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kf §54

2018-04-04
Dnr KS.2018.77

Motion om att förenkla för den som vill installera och investera i
solceller och solfångare
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen lämnas in till kommunstyrelsen för beredning.
Dagens sammanträde
Dag Bergentoft (M), Klas Lundbergh (L) och Bo Höglander (C) lämnar in
följande motion:
"De senaste tio åren har det skett en snabb ökning av solenergi och den
installerade effekten i världen har ökat nära 50 gånger. Men användningen i
Sverige är fortfarande väldigt liten. Det är bra att regeringen vill förenkla och
ta bort bygglovskravet. Det kommer att avlasta nämndens arbete men främst
underlätta för den som vill bidra med en alternativ energikälla.
Det är viktigt att politiken skapar förutsättningar och incitament så att
utvecklingen kraftigt går framåt och det vill Allianspartierna bidra till i
kommunen.
Därför vill Allianspartierna
Att kommunen tar fram enkla instruktioner och information om vad som
gäller för installation av solceller och solfångare och som lätt kan avläsas
elektroniskt och bättre samordnas mellan GNOT-kommunerna
Att det ges/ finns information kring elsäkerhet och brandsäkerhet vid
installation av solceller.
Att kommunen förenklar och/eller tar bort bygglovskravet för installation
beroende på storlek
Att kommunen tar bort avgifter kring ansökan/anmälan om installation
Att, kommunen så långt det går, låter den digitala tekniken arbeta för att
snabba upp processen och finnas tillgänglig 7-24, även för
solcellsinstallation/ solfångare"

_______
Beslut till:
Kommunstyrelsen (FÅ)
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kf §55

2018-04-04
Dnr KS.2018.75

Motion om ändrad detaljplan för Ramdalshöjden
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen lämnas in till kommunstyrelsen för beredning.
Dagens sammanträde
Dag Bergentoft (M), Klas Lundbergh (L) och Bo Höglander (C) lämnar in
följande motion:
"Motion om ändrad detaljplan
för RAMDALSHÖJDEN, omfattande OXELÖ
8:53, del av OXELÖ 8:20 och BARKEN 2, Oxelösunds
Kommun.
Detaljplanen tillåter idag småhus bebyggelse med inriktning mot bostäder för
seniorer. Vilket innebär en möjlighet att bilda mindre fastigheter om 600-800
kvadratmeter. Planområdet är ca 35 000 kvadratmeter och vann laga kraft i
september 2013.
Sedan beslutet togs så har ingen byggnation kommit igång inom
detaljplanen under snart 5 år. Omvärlden har också förändrats i kommunen
då andra detaljplaner är klara och några på väg fram.
Det har också utrönts att det finns PCB inom detaljplanen varför sanering
måste genomföras till en bedömd hög kostnad. Det finns idag inget beslut att
genomföra sanering.
Planområdet har tidigare kostnader och kommer att få kostnader för
sanering. Området är geografiskt intressant, ganska nära centrum, beläget
högt och med rätt byggnation kan boendet få mycket fin utsikt över havet
och möjlighet till både soluppgång tidig morgon som solnedgång sent på
kvällen.
Detaljplanen bör ändras till flerfamiljsbostäder med fina balkonger och en
byggnation i en omfattning som kan bära stora delar av saneringskostnaden.
Därför föreslår Allianspartierna
Att detaljplanen ändras till flerfamiljshus och i en omfattning som kan bära
stora delar av kostnader för sanering.
Att saneringen beslutas och genomförs."
_______
Beslut till:
Kommunstyrelsen (FÅ)
Utdragsbestyrkande

Blad 1 (1)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kf §56

2018-04-04
Dnr KS.2018.80

Motion om att införa fritextsökning på Oxelösunds kommuns
hemsida
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen lämnas in till kommunstyrelsen för beredning.
Dagens sammanträde
Katarina Jakobsson (M) lämnar in följande motion:
"Idag kan man inte alltid söka på material i till exempel kommunens protokoll.
Detta beror på att vissa dokument scannas in som bilder, till exempel
motioner som denna.
Jag yrkar på att kommunen undersöker möjligheterna för, samt planerar och
genomför ett införande av fritextsökning på kommunens hemsida för alla
dokument och dess innehåll, i syfte att förenkla för medborgaren att söka
fram material."
_______
Beslut till:
Kommunstyrelsen (FÅ)

Utdragsbestyrkande

Blad 1 (1)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kf §57

2018-04-04
Dnr KS.2018.79

Motion om att undersöka möjligheten för en självförsörjande
vätgasanläggning i pilotskala i Oxelösunds kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen lämnas in till kommunstyrelsen för beredning.
Dagens sammanträde
Katarina Jakobsson (M) lämnar in följande motion:
"Med hjälp av solceller kan vatten spjälkas till vätgas och syrgas.
Anläggningen är självförsörjande vilket är en bra egenskap ur flera aspekter.
Jag yrkar på att kommunen undersöker möjligheterna för att införa en
lämplig pilotanläggning enligt Nilsson Energy RE8760 system, som är en
kommersiell och prövad lösning. Demoanläggningar finns ibland annat i
Göteborg och Mariestad. Se mer på hemsidan nilssonenergy.com och på
vatgas.se."
_______
Beslut till:
Kommunstyrelsen (FÅ)

Utdragsbestyrkande

Blad 1 (1)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kf §58

2018-04-04
Dnr KS.2018.81

Fråga om hur arbetet framskrider med demokratidagen
Kommunfullmäktiges beslut
Frågan anses besvarad.
Dagens sammanträde
Bo Höglander (C) ställer följande fråga till kommunfullmäktiges ordförande:
" Oxelösunds KF har beslutat om att införa en demokratidag i samarbete
med skolorna.
Hur framskrider arbetet med demokratidagen?"
Mayvor Lundberg (S) besvarar frågan.
_______

Utdragsbestyrkande

Blad 1 (1)

Omröstningsbilaga 1 Kommunfullmäktige 4 april 2018
§ 26 Årsredovisning
Namn
Linda Hägglund
Mårthen Backman
Catharina Fredriksson
Dag Bergentoft
Britta Bergström
Patrik Renfors
Inge Ståhlgren
Katarina Jakobsson
Claes-Göran Borrman
Stefan Johansson
Sandra Landin
Bror Sterner
Luiza Kaminska
Klas Lundbergh
Martin Bergström
Anna-Maija Alajoki
Ingela Wahlstam
Ann-Sophie Nygren
Tommy Karlsson
Johan Hemmingson
Björn Johansson
Birger Svensson
Thomas Löfdahl
Ann Svensson
Bo Höglander
Birgitta Luoto
Mayvor Lundberg

Parti
(S)
(M)

Ja (25)
Ja
Ja

(S)

Ja

(M)

Ja

(S)
(V)

Ja
Ja

(S)

Ja

(M)
(S)

Ja
Ja

(M)
(MP)
(S)

Ja

(M)
(L)
(S)
(M)
(V)
(S)
(S)
(M)
(MP)
(S)
(V)
(S)
(C)
(S)
(S)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej (2)

Nej
Ja

Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Avstår (0)

Omröstningsbilaga 2 Kommunfullmäktige 4 april 2018
§ 29 Svar på motion om ett styrande
kommunfullmäktige
Namn
Parti
Linda Hägglund
(S)
Mårthen Backman
(M)
Lena Svedlindh
(S)
Dag Bergentoft
(M)
Britta Bergström
(S)
Patrik Renfors
(V)
Inge Ståhlgren
(S)
Katarina Jakobsson
(M)
Claes-Göran Borrman
(S)
Stefan Johansson
(M)
Sandra Landin
(MP)
Bror Sterner
(S)
Klas Lundbergh
(L)
Martin Bergström
(S)
Anna-Maija Alajoki
(M)
Ingela Wahlstam
(V)
Ann-Sophie Nygren
(S)
Tommy Karlsson
(S)
Johan Hemmingson
(M)
Björn Johansson
(MP)
Birger Svensson
(S)
Thomas Löfdahl
(V)
Ann Svensson
(S)
Bo Höglander
(C)
Birgitta Luoto
(S)
Mayvor Lundberg
(S)

Ja (16)
Ja

Nej (10)
Nej

Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja

Avstår (0)

