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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-31

Plats och tid

kommunhuset rum Hävringe kl 13.15 - 17.42

Beslutande

Catharina Fredriksson
Britta Bergström
Patrik Renfors
Linus Fogel
Inge Ståhlgren
Sandra Landin §§1-12
Dag Bergentoft
Klas Lundbergh
Stefan Johansson
Bror Sterner §§13-29

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

Ej tjänstgörande

Bror Sterner §§1-12
Claes-Göran Borrman
Ingela Wahlstam
Sandra Landin §§21-29

(S)
(S)
(V)
(MP)

Sarah Heltborg §5
Per Alm §5
Magnus Petersson §5
Kristina Sköld
Johan Persson

Fastighetsekonom
Vd för Kustbostäder
Ekonomichef
Sekreterare
Kommunchef

ersättare och övriga
deltagare

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………………
Kristina Sköld

Ordförande

……………………………………………
Catharina Fredriksson

Justerande

…………………………………………..
Dag Bergentoft

Paragrafer

1 - 29

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-01-31

Datum för
anslagsuppsättande

2018-02-05

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

…………………………………………
Kristina Sköld

Datum för
anslagsnedtagande

Utdragsbestyrkande

2018-02-27

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-31

Övriga deltagare
Sara Littorin §§ 19-21 Kommunvägledare
Malin Lindén §§ 19-21 Kommunvägledare
Susanna Shaibu §§ 21-22 Förändringsledare
Jens Andersson §§ 22-24 Mark-och exploateringsstrateg
Niklas Thelin §§ 24-28 Säkerhetsstrateg
Patrik Kullman §§ 24-25 Räddningstjänsten

Utdragsbestyrkande

Blad 2

Sammanträdesprotokoll

Blad 3
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Kommunstyrelsen

2018-01-31
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Ks § 1
Granskning av översiktsplan för Oxelösunds kommun

4

Ks § 2

Ansökan om planbesked Hagtornsvägen

6

Ks § 3

Revidering av kommunens Bostadsförsörjningsprogram

7

Ks § 4

Utredning kring utebliven anmälan av anställningsbeslut

8

Ks § 5

Godkännande om att ta upp investeringskostnad på
restvärdeslistan Jogersö camping

9

Ks § 6

Svar på e-förslag om att ta bort plasttallrikar från dagis- och
skolmatsalarna i Oxelösunds kommun

10

Ks § 7

Redovisning av delegationsbeslut

11

Ks § 8

Delgivningar

17

Ks § 9

Förslag på politisk organisation för Oxelösunds kommun

18

Ks § 10

Antagande av detaljplan för del av Vildvinet 2

20

Ks § 11

Antagande av detaljplan för Stenvikshöjden

22

Ks § 12

Oxelösunds kulturplan 2018-2025

24

Ks § 13

Program för uppföljning och insyn av privata utförare

27

Ks § 14

Justering av priser i Movingo

28

Ks § 15

Ansvar för samhällsorienteringen för nyanlända i Oxelösunds
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30

Ks § 16

Revidering av kommunövergripande integrationsplan

31

Ks § 17

Bokslut för donationsfonderna 2016

32

Ks § 18

Svar på motion om ett styrande kommunfullmäktige

34

Ks § 19

Svar på motion om översiktlig planering för Jogersö bad och
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Ks § 20
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38

Ks § 21

Information- Lägesrapport bostadsanpassningsbidrag

39

Ks § 22

Information- Innovationsarbete 2017

40

Ks § 23

Information- Byggnation av gång och cykelväg utefter
motorbåtsvägen i enlighet med detaljplan

41

Ks § 24

Information om ny väg till Vivesta
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Ks § 25

Uppföljning av räddningstjänst 2017
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Ks § 26

Information- Medborgarundersökningen 2017

44

Ks § 27

Information om Douzelage 2018

45

Ks § 28

Information- Handlingsplan för förebyggande arbete mot
våldsbejakande extremism
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Information från kommunalrådet och kommunchefen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 1

2018-01-31

Dnr KS.2014.150

Granskning av översiktsplan för Oxelösunds kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna gällande
översiktsplaneförslaget Oxelösund 2030 och beslutar att ställa ut förslaget.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-16 att inaktualitetsförklara gällande
Översiktsplan 2010 (Kf § 155). Under 2016 och 2017 har ett förslag till ny
översiktsplan, Oxelösund 2030, arbetats fram.
Oxelösund 2030 har under sommaren 2017 varit ute på samråd. Under
samrådsperioden har andra myndigheter, föreningar och Oxelösunds
medborgare haft möjligheten att lämna synpunkter på planförslaget. Inkomna
yttranden och synpunkter har sedan sammanställt i en samrådsredogörelse
och arbetats in i utställningsversionen av Oxelösund 2030.
Oxelösund 2030 utgår från Vision 2025. Kommunen har som viljeriktning att
växa med 1 procent i befolkning per år. Detta innebär att samhällsplaneringen
även måste möta denna utveckling med bostäder, infrastruktur, utbildning och
arbetstillfällen. Därför fokuserar planförslaget på utveckling och förtätning i
samklang med bevarande av viktiga natur- och kulturvärden.
Utställningsversionen består av det huvudsakliga översiktsplanedokumentet
Oxelösund 2030 med tillhörande bilagor.
Planförslaget ska nu ställas ut för medborgare och myndigheter enligt 3 kap.
Plan- och bygglagen under minst 2 månader. Förslaget kommer att visas i
fysisk form både på Kommuncenter och i Kommunhusets foajé. Den digitala
versionen finns att tillgå på kommunens hemsida och www.oversiktsplan.nu.
På Oversiktsplan.nu presenteras även en digital kartfunktion som
kompletterar planförslaget. I kartfunktionen finns möjlighet att på en mer
detaljerad nivå orientera sig i planförslagets kartmaterial.
Synpunkter kan lämnas skriftligen till Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen samt på hemsidan oversiktsplan.nu.
Utställningen kommer att pågå från och med 2018-02-07 till och med 201804-08. Efter utställningsperioden ska synpunkter och yttranden arbetas in i
förslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Utställning
O¨P-2017-01-21 Utställningsversion
Bilaga Områdesspecifika riktlinjer kulturmiljö.docx
Samrådsredogörelse sammanställning Oxelösund 2030.docx

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-31

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna gällande
översiktsplaneförslaget Oxelösund 2030 och ger Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut förslaget.
Förslag
Ordföranden föreslår att Kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna
gällande översiktsplaneförslaget Oxelösund 2030 och beslutar att ställa ut
förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om sitt förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt förslaget.

______
Beslut till:
Planarkitekt (FÅ)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 2

2018-01-31

Dnr MEX.2017.69

Ansökan om planbesked Hagtornsvägen
Kommunstyrelsens beslut
Att ansöka om begäran om planbesked för upprättande av en ny detaljplan
för bostadshus inom ett område söder om Hagtornsvägen.

Sammanfattning
Oxelösunds kommun har under 2017 avstyckat ett område vid
Hagtornsvägen, nybildade fastigheten Körsbäret 1. Söder om denna fastighet
finns ett område som i gällande detaljplan betecknas som park eller
plantering. Befintlig detaljplan är från år 1978. Mark- och exploatering har
gjort en bedömning att området kan vara lämpligt att detaljplanelägga för ny
bebyggelse. Kommunstyrelsen är det organ som kan ansöka om en begäran
om planbesked till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Området är i norra delen högre än i den södra. Befintlig gång- och cykelväg i
norra delen går att bredda för att skapa en lokalgata som blir en förlängning
av Tranbärsvägen. Bebyggelsen kan i norra delen utgöras av fristående
enplanshus. I den södra delen skulle terrängen kunna tillåta flerfamiljshus.
Bebyggelsens utformning får initialt ske i samråd mellan Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen och Mark- och exploatering. En ny detaljplan
kan komma att inverka på Peterslundsskolans verksamhet då en ökad
inflyttning kan generera fler elever. Behovet av en ändrad utformning av
Peterslundsskolan får utredas parallellt.

Beslutsunderlag
Ansökan om planbesked söder om Hagtornsvägen
Flygbild över nytt dp-område.pdf
Dagens sammanträde

Förslag
Inge Ståhlgren (S) föreslår bifall till framskrivet förslag.

______
Beslut till:
KCH (FK)
MEX (FÅ)

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 3

2018-01-31

Dnr KS.2016.76

Revidering av kommunens Bostadsförsörjningsprogram
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utarbeta revidering av
Bostadsförsörjningsprogrammet som omfattar perioden 2018-2019

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2013-12-18, § 122 Bostadsförsörjningsprogram för
Oxelösunds kommun för perioden 2013-2015. Enligt beslutet ska revidering
av bostadsförsörjningsprogrammet ske parallellt med revidering av
kommunens översiktsplan. I avvaktan på ny översiktsplan har en uppdatering
av bostadsförsörjningsprogrammet gjorts vilken beslutades av
Kommunfullmäktige 2016-06-08. Denna revidering avsågs gälla perioden
2016-2017.
Arbetet med översiktsplanen är nu inne i sitt slutskede genom utställning av
framtaget förslag till översiktsplan Oxelösund 2030. Då den period som
revisionen av bostadsförsörjningsprogrammet avsåg har löpt ut behöver en
revidering av programmet tas fram.
Revideringen av bostadsförsörjningsprogrammet kan antigen göras genom
en mer omfattande genomarbetning av programmet som tar hänsyn till de
förslag som presenteras i reviderad översiktsplan Oxelösund 2030 under
dess utställningsfas. Eller genom att en enklare revidering av
bostadsförsörjningsprogrammet genomförs genom att fakta mm i programmet
uppdateras varefter en mer genomarbetad revision av
bostadsförsörjningsprogrammet genomförs då nu utarbetat förslag till
översiktsplan Oxelösund 2030 fastställts.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta att
genomföra en enklare revidering av bostadsförsörjningsprogrammet som
omfattar perioden 2018 - 2019 i avvaktan på att ny översiktsplan Oxelösund
2030 fastställts av Kommunfullmäktige.

.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks- Revidering av kommunens Bostadsförsörjningsprogram

______
Beslut till:
Kommunchef (FÅ)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FK)
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 4

2018-01-31

Dnr KS.2017.167

Utredning kring utebliven anmälan av anställningsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Utredningen godkänns.
2. Rutinen för delegationsanmälan av anställningsbeslut centraliseras genom
utdrag ut personalsystemet från och med februari 2018.

Sammanfattning
Under flera års tid har uppföljningen visat brister i form av att många beslut
inte anmäls. Olika åtgärder har vidtagits i form av utbildning och påminnelser.
Den senaste uppföljningen visade att endast 25 av 49 anställningar anmälts. I
samband med det fick kommunchefen i uppdrag att utreda varför inte
besluten anmälts.
En utredning har genomförts och visar att cheferna i organisationen har
relativt god kännedom om de regler och rutiner som gäller vid
delegationsanmälan. Trots det finns brister i att beslut inte anmäls. Tidsbrist
och missuppfattning kring rutiner är två vanliga svar på varför en anmälan
uteblivit.
För att komma till rätta med problemet föreslås en centralisering av
delegationsanmälan av anställningsbeslut.
Beslutsunderlag
Utredning kring utebliven del anm.docx
Tjänsteskrivelse Ks - utredning kring brister i delegationsanmälan

Dagens sammanträde
Kommunchef Johan Persson föredrar ärendet.

______
Beslut till:
Alla chefer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 5

2018-01-31

Dnr KS.2017.177

Godkännande om att ta upp investeringskostnad på
restvärdeslistan Jogersö camping
Kommunstyrelsens beslut
Godkännande av att ta upp föreslagen investering på restvärdeslistan.

Sammanfattning
Jogersö camping önskar bygga ut sex små campingstugor från 7 kvm till 1517 kvm för att möjliggöra ett litet sovrum där sängarna kan stå och på så sätt
göra stugorna mer attraktiva. Hyresgästen för Jogersö camping ansvarar och
bekostar bygglovsansökan.
Kostnaden för utbyggnaden är beräknad till 100 tkr och bekostas av
hyresgäst. Förslaget är att lägga 20 års avskrivning på tillbyggnaden med en
nedskrivning på 5 000 kr/år i hyresavtalets restvärdeslista.
Restvärdeslistan uppdateras med ny summering samt ett förtydligande att
beloppet är angivet exklusive moms.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks
restvärde 2016.pdf

Dagens sammanträde
Vd för Kustbostäder Per Alm föredrar ärendet.
Förslag
Patrik Renfors (V) föreslår bifall till framskrivet förslag.

______
Beslut till:
Fastighetsekonom (FK)
Kustbostäder (FÅ)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 6

2018-01-31

Dnr KS.2017.160

Svar på e-förslag om att ta bort plasttallrikar från dagis- och
skolmatsalarna i Oxelösunds kommun
Kommunstyrelsens beslut

E-förslaget avslås
Sammanfattning
En medborgare har lämnat in ett e-förslag där personen vill ta bort
plasttallrikar ifrån förskole- och skolmatsalarna i Oxelösund. En av
anledningarna till detta är att hormonstörande ämnen frigörs i plasten
och påverkar hälsan negativt.
Kostenheten använder sig idag av plasttallrikar som är godkända av
Livsmedelsverket att använda i kontakt med mat. Dessa produkter är
märkta med gaffel och knivsymbolen. Materialet kontrolleras
regelbundet enligt egenkontrollsystemet av kostenheten.
Skolmatsalarna är också föremål för regelbunden inspektion av miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen.
De förskolekök som utbildningsförvaltningen har hand om använder
också plast produkter som är godkända av Livsmedelsverket.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att e-förslaget ska avslås då
plastprodukterna som används i matsalarna är godkända och inte
innebär någon fara.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks- Svar på e-förslag om att ta bort plasttallrikar frrån
förskolor och skolor
E-förslag om att ta bort plasttallrikar från dagis-och skolmatsalarna i
Oxelösunds kommun

______
Beslut till:
Förslagsställaren (FK)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-31

Ks § 7

Dnr KS.2018.1

Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Redovisning av delegationsbeslut godkänns

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning.
Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär
inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten.
Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslut:
Beslutsfattare
Beslutsdatum

Punkt i
del.
Ordn

Beslutets innehåll i korthet

Beslutet
hittas
Personalakt

Christer Lindahl

2017-11-06

D.3

Rosie Lindberg

2017-11-01

D.3

Lisa Klaesson

2017-11-15

D.12

Tillsvidareanst. Lärare C.J.
fr.om 180205 (ev tidigare)
Tillsvidareanst. Spec.lärare
A-L Å. Fr.om 180108
Ny arrendator på
bostadsarrende V Alklubben
192
Tv-anställning Ec barn och
Unga
Tillsvidareanst. USK Lovisa
Johansson
Tillsvidareanst. USK
Parvaneh Chini Saz
Tillsvidareanst. USK Cecilia
Venckus
Tillsvidreanst. Vb Mochtaba
Rostami
Varning

Christer Lindahl

2017-11-10

D.3

Maria Malmberg

2017-11-14

B.9

Anette Johnsson

2017-10-30

D.12

Varning

Personalakt

Maria Malmberg

2017-11-16

B.9

Ny arrendator på
bostadsarrende V Femöre
22
Tv-anställning Dorine S USK

Kustbostäde
r
Personalakt

Katarina Haddon
Rosie Lindberg
Mikael Andersson
Mikael Andersson

2017-11-14
2017-11-11
2017-10-01
2017-10-10

D.3
D.3
D.3
D.3

Cecilia Rasmussen

2017-04-01

D.3

Cecilia Rasmussen

2017-04-01

D.3

Cecilia Rasmussen

2017-07-01

D.3

Tv-anställning Elenora S
USK
Tv-anställning Felicia L USK
Utdragsbestyrkande

Personalakt
Kustbostäde
r
Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt

Personalakt
Personalakt
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Maria Malmberg
Carola Ånelöv
Ingvald
Marie Hansson
Defne Koman Alm
Rosie Lindberg
Anette Johnson

2018-01-31

2017-11-21
2018-01-06
2017-11-22
2017-11-22
2017-12-04
171120-181119

B.4
D.3

Försäljning av Gutefåret 6
Tv-anställ Irfan Faiz USK

Castor
Personalakt

D.3

Tillsvidareanställning lärare
M.K from 180214
Visstidsanställning längre än
3 mån extratjänst O.G.M
Tv-anställning Evelina
Sandberg USK
Extra tjänst på Björntorp
Mehari Aynealem
Tv-anställning Hassan Ali
Altayar USK
Omplacering 53 mkr, ca 5 år,
Kommuninvest
Nyupplåning 50 mkr i 5,27
år, Kommuninvest
Slutamortering 48 mkr,
Kommuninvest
Överklagat föreläggande –
Gruppboendet
Föreningsgatan 40
Vikariat USK Cecilia
Venckus
Extratjänst Mehari Aynealem
Tilldelningsbeslut Ramavtal
Byggentreprenader
Teckna Ramavtal
Byggentreprenader
Tilldelningsbeslut
Renovering Ramdalsskolans
kök
Teckna avtal Renovering
Ramdalsskolans kök
Tilldelningsbeslut Ramavtal
Glasningsarbeten
Teckna Ramavtal
Glasningsarbeten
Tilldelningsbeslut
Lägerboende
Teckna avtal Lägerboende
Teckna avtal upphandling
Bryggor
Teckna Ramavtal
Trafiklinjemålning
Teckna Ramavtal
Golvslipning
Teckna avtal Reläskydd
Tilldelningsbeslut Ramavtal
Spolbil

Personalakt

D.3
D.3
D.3

Carola Ånelöv
Ingvald
Göran Bernhardsson

180101

D.3

2017-05-10

C.11

Göran Bernhardsson

2017-11-09

C.11

Göran Bernhardsson
Niclas Nordström

Mikael Andersson

2017-11-09

C.11

2017-02-07

180101-181231

D.3

Anette Johnson
Helene Musslinder

171120-181119
2017-01-19

D.3
F.3

Magnus Petersson

2017-10-09

F.4

Helene Musslinder

2017-03-16

F.3

Johan Persson
Helene Musslinder
Helene Musslinder
Helene Musslinder

2017-07-10
2017-02-16
2017-04-19
2017-02-17

F.4
F.3
F.4
F.3

Magnus Petersson
Magnus Petersson

2017-10-23
2017-06-13

F.4
F.4

Magnus Petersson

2017-06-02

F.4

Magnus Petersson

2017-04-26

F.4

Magnus Petersson
Magnus Petersson

2017-05-03
2017-05-17

F.4
F.3

Utdragsbestyrkande

Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Castor

Personalakt
Personalakt
Castor
Castor/Avtal
sdatabasen
Castor

Castor
Castor
Castor/Avtal
sdatabasen
Castor
Castor
Castor
Castor/Avtal
sdatabasen
Castor/Avtal
sdatabasen
Castor
Castor
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-31

Magnus Petersson

2017-06-02

F.4

Teckna Ramavtal Spolbil

Magnus Petersson

2017-06-15

F.3

Magnus Petersson

2017-06-27

F.4

D.3

Tilldelningsbeslut
Asfaltsbeläggningar och
Markavtal
Teckna Ramavtal
Asfaltsbeläggningar och
Markavtal
Tilldelningsbeslut Ramavtal
Finansiell Leasing
Teckna Ramavtal Finansiell
Leasing
Teckna Avtal Granskning
Fastighetesaffärer
Kustbostäder
Vikariat mer än 6mån. U.BP
Tillsvidare anst. USK Sofia
Pärsson
Tillvidare anst USK Sandra
Berglund
Yttrande om
lokaliseringsutredning bibana
Nyköping till Trafikverket
Yttrande om regional plan för
transportinfrastruktur till
Regionförbundet
Södermanland
TV-anställning bsk S.K
Tv-anställlning AL,
behandlare

B.12

Avslag

Bab-diariet

B.12

Bifall

Bab-diariet

B.12

Delvis bifall
Beslutsattestant Richard
Andersson
Visstid 6 mån, PT, vuxen
Beslutsattestant Susanne
Nielsen
Ändring av sysselsättning
Pass Maggie Tran
Vikariat måltidsbiträde Gun
Sundelius

Bab-diariet

Magnus Petersson
Johan Persson

2017-09-11
2017-10-16

Magnus Petersson

F.3
F.4
F.4

2017-11-28
Kalle Alwert

2017-11-23 D.3

Mattias Carlsson
Carola Ånelöv
Ingvald

2018-01-01 D.3

KSAU

2017-11-29 A.15

KSAU
Charlotte Axelsson

2017-11-29 A.15
2017-11-16 D.3

Susanne Sjögren
Sara Littorin Malin
Lindèn
Sara Littorin Malin
Lindèn
Sara Littorin Malin
Lindèn

180101 D.3

2017-12-06
2017-11-01 –
17-11-30
2017-11-01 –
17-11-30
2017-11-01 –
17-11-30

Johan Persson
Susanne Sjögren

2017-11-27 C:13
171201 D.3

Johan Persson

2017-11-29 C:13

Margita Holmström
Lovisa Bjurlen
Defne Koman Alm
Defne Koman Alm
Marie Hansson

20171201 D.5
171201-181231 D.3
171204 D.3
171206 D.3
171206 D.3

Visstidsanställning E J.L längre
än 3 mån. Peterslunds förskola
Tidsbegränsad anställning J P.P
längre än 3 mån, Blåklockan

TV-anställning lärare V.D
Utdragsbestyrkande

Castor/Avtal
sdatabasen
Castor

Castor/Avtal
sdatabasen
Castor
Castor/Avtal
sdatabasen
Castor.

Personalakt
Personalakt
Personalakt

Castor

Castor
Personalakt
Personalakt

Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt

Blad 14

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Anette Johnson

Maria Malmberg
Defne Koman Alm

2018-01-31

171201-181130 D.3

2017-12-06 B.9
D.3
171207

Catharina
Fredriksson

A.6
2017-12-06

Niclas Nordström
Morgan Andersson
Morgan Andersson
Morgan Andersson
Morgan Andersson
Anne-Charlotte
Isaksson
Carolina Bergstrand
Marie Hansson

2017-11-16
20171204
20171204
20171205

Conny Zetterlund
Conny Zetterlund
Conny Zetterlund
Marie Hansson
Johan Persson

D.3

D.3
20171204
171201-180131

D.3
D.3

171208
180101

Päivi Pannula

Conny Zetterlund

D.3

20171130

Carolina Bergstrand

Tomas Ekholm
Tomas Ekholm
Tomas Ekholm
Tomas Ekholm
Tomas Ekholm
Marie Hansson
Magnus Petersson
Magnus Petersson

D.3

171211
17-11-21
17-10-11
17-11-14
17-11-09
17-12-11
171212
17-12-12
17-12-12
17-10-18
17-12-13
17-11-24
17-10-17
171213
20171214

D.3
D.9
D:3
D:3
D:3
D:3
D:3
D:3
F:3
F:4
D:3
D:3
D:3
D:3
D:3
B.8

Vikariat vaktmästare Lars
Svensson
Nytt arrendekontrakt - del av
Oxelö 8:20, Bäckströms
Båtvarv
Visstid längre än 3 mån C.L
Blåklockans förskola
Ordförandebeslut om
fullmakt för Jens Andersson
tillfälligt ombud på
Europakorridorens
föreningsstämma 2017-1207
Tillstånd brandfarlig vara
Tidsbegränsad anst tf bitr
rektor j.k.
Tidsbegränsad anst stud.
handl. K.M.
Tidsbegränsad anst
projektledare M.V.
TV vårdlärare J.G.
Tillsvidareanst J.N-A på
Stenviks förskola fr.om
171201 (inlasad)
Visstidsanst. USK Emelie
Rud Ramos
TV-anställnig resurs C.A
resursperson
Tillsvidare anst USK Suzan
Moahammed Gamalby
Överenskommelse om avslut
av anställning SB
TV-anst. Lärare K.P.
TV-anst. Elevcoach J.A.
TV-anst. Lärare C.A.
TV-anst. Lärare P.R.
TV-anst.Bitr.rektor Y.E.
TV-anst. Resurs Y.N
Tilldelning Ramavtal Bryggor
Avtal Ramavtal
Revisionstjänster
Visstidsanst biblioteksassist.
KL
TV-anst fritidsledare MG
Visstidsanst. Kulturass BR
Visstidsanst. Assistent MSö
Visstid längre än 3 mån E.J
fritids
Fullmakt från KC att Jens
Andersson kan företräda
Utdragsbestyrkande

Personalakt
Kustbostäde
r
Personalakt
Castor

Castor
Personal akt
Personal akt
Personal akt
Personal akt
Personalakt

Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt
Castor
Avtalsdatab
asen
Personalakt
Personakt
Personakt
Personakt
Personakt
Castor

Sammanträdesprotokoll

Blad 15

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Jan Thorell
Carolina Bergstrand

2018-01-31

2017-12-14
2018-01-15

Anne-Charlotte
Isaksson

2017-12-11

Anne-Charlotte
Isaksson

2017-12-11

D.3
D.5
D.3

D.3

Lovisa Bjurlén

D.3
171201-191231

Margita Holmström
Morgan Andersson
Carola Ånelöv
Ingvald
Morgan Andersson
Morgan Andersson
Morgan Andersson
Jens Andersson
Jens Andersson
Cecilia Ankarfjäll
Christer Åhlfeldt

2017-12-01
20171218

2017121
20171219

2017-12-20

Marie Hansson

2017-12-22

Anne-Charlotte
Isaksson
Christer Lindahl

Skriftlig varning
D.3
D.3

20171219 D.3
2017-08-11 –
B.9
2017-10-31
2017-11-01B.9
2017-11-30
D.3
180108-191231

2017-12-22

Marie Hansson
Anne-Charlotte
Isaksson

D.3

2017-12-14

Susanne Nielsen
Magnus Petersson

Marie Hansson

D.3

2017-12-22

2017-12-22
2017-12-22

D.3
D.3
F.3
D:3
D:3

D:3
D:3

2017-12-18

2017-12-18
2017-12-28

kommunen vid
lantmäteriförrättning.
TV-anställning P.A
Ändringa av heltidsmått
Daniel Palmedal
Tillsvidareanställning E.P på
Frösängs fsk fr.om 2018-0312
Tillsvidareanställning A.N på
Frösängs fsk fr.om 2018-0312
Visstidsanst. Måltidspers.
Gun Sundelius
Tillsvidareanst. Pers.ass
Abdoulie Bah
Tidsbegränsad anst stud.
handl. F.G.

D:3
D:3

Tidsbegränsad anst stud.
handl. E.H
Tidsbegränsad anst stud.
handl. M.C
TV anst. A.N
Avtal båtplatser och sjöbodar
Avtal båtplatser och sjöbodar
Projektanst. Processledare
Drivhuset. Thotte Fuchs
Tillsvidare anst.
Utvecklingsledare
Visstidsanställning kock Ma
Tilldelningsbeslut
Verksamhetsstöd IFO
Tillsvidareanställning
skoladministratör K.Å
Visstidsanställning mer än 3
mån M.F-S
Tillsvidareanställning fritids
C.R-S
Tillsvidareanst. I.J som
resurs på Stenviks förskola
fr.om 2018-01-01
Tillsvidareanst. C.P som
BSK på Stenviks förskola
fr.om 2018-02-07
Tillsvidareanst. J.H som
lärare D-skolan fr.om 201804-09
Utdragsbestyrkande

Personalakt
Personalakt
Personalakt

Personalakt

Personalakt
Personalakt
Personal akt
personalakt
Personal akt
Personal akt
Personal akt
Kustbostäde
r
Kustbostäde
r
Personalakt
Personakt
Personalakt
Castor
Personalakt
Personalakt

Personalakt
Personalakt

Personalakt
Personalakt

Sammanträdesprotokoll

Blad 16

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Anne-Charlotte
Isaksson

2018-01-31

D:3
2017-12-21

Christer Lindahl

D:3
2017-12-12

Jens Andersson
Marie Hansson
Marie Hansson

2017-12-01 –
2017-12-31
171222
171223

Cecilia Rasmussen

B.9
D:3
D:3
D:3

171218-181217
Cecilia Rasmussen
Cecilia Rasmussen
Lovisa Bjurlén

180101-181231
180101-181231
2018-02-01

Lovisa Bjurlén

2018-01-15

Margita Holmström

2018-01-01

D:3
D:3
D:3
D:3
D:3

Tillsvidareanst J.W som
kokserska Frösängs förskola
fr.om 2018-03-22
Tillsvidareanst. C.E som
lärare på D-skolan fr.om
2018-01-08
Avtal båtplatser och sjöbodar
Visstid längre än 3 mån
elevassisten J.H
Tillsvidareans. Socialped.
M.A
Visstidsanst. Extratjänst.
Serviceassistent Sjötången.
Mahmoud Kablawi
Visstidsanst. Aktivitetsinspiratör. Marita Lindh
Visstidsanst. Aktivitetsinspiratör. Sara Göransson
Tillsvidareanst. USK
Björntorp. Robin Famme
Tillsvidareanst. Vårdbiträde
50 %, Björntorp. Limin Löf
Tillsvidareanst. Omsorgsassistent. Joceline Alvarsson

______

Utdragsbestyrkande

Personalakt

Personalakt

Kustbostäde
r
Personalakt
Personalakt
Personalakt

Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 8

2018-01-31

Dnr KS.2018.2

Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Redovisade delgivningar läggs till handlingarna.

Delges
Länsstyrelsen Södermanland
Beslut om att justera valdistriktsgränsdragningen i Oxelösunds kommun
Gemensamma växelnämnden
Protokoll 2017-10-10
Regionförbundet Sörmland
Protokollsutdrag § 55 Verksamhetsplan och budget 2018
Länsstyrelsen Stockholm
Rapport från inspektionen den 6 september 2017 hos
Överförmyndarnämnden för Nyköpings och Oxelösunds kommuner
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
Protokoll 2017-11-22
Nyköpings- Oxelösunds vattenverksförbund
Protokoll 2017-10-26
Protokoll 2017-12-14
Gemensamma servicenämnden
Protokoll 2017-11-28
Regionsstyrelsen
Protokoll 2017-12-06
Protokoll 2017-10-27
Samordningsförbundet RAR
Protokoll 2017-09-19

______

Utdragsbestyrkande

Blad 17 (48)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 9

2018-01-31

Dnr KS.2016.85

Förslag på politisk organisation för Oxelösunds kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Alternativ A:
1. Behålla nuvarande organisation.
2. Se över antalet platser i nämnderna
3. Utreda om vård-och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden ansvar
ska ändras för att sätta barnet i fokus.
4. Utredningen ska vara klar med förslag till förändringar i styrdokumenten
och reglementen till hösten 2019
5. Ungdomsråd införs inte.
Alternativ B:
1. Inrätta en organisation med en kommunstyrelse och utskott.
2. Utredningen ska vara klar med förslag till förändringar i styrdokumenten
och reglementen till hösten 2019
3. Ungdomsråd införs inte.

Sammanfattning
Rapporten som beredningen presenterar är resultatet av
fullmäktigeberedningens diskussioner och tankar som förts under lite över ett
år (november 2017- januari 2018). Beredningens arbete har varit brett och
många idéer och organisationsformer har diskuterats.
Uppdraget som beredningen har haft har varit övergripande och förslagen till
beslut som beredningen lägger fram ska ses som inriktningsbeslut. Efter att
kommunfullmäktige tar ett beslut den 14 februari fortsätter arbetet med att ta
fram detaljerna, konsekvenserna och förslag till styrdokuments ändringar i
linje med fattat beslut. På detta sätt hinner förvaltningarna och nämnderna
förbereda sig inför eventuella förändringar. Kommunfullmäktige kommer
sedan att anta styrdokumenten som arbetats fram.
Beredningen har valt att gå fram med två förslag till beslut i
kommunfullmäktige. Alternativ A att behålla nuvarande organisation och
alternativ B att avskaffa facknämnderna och ha enbart en kommunstyrelse
med utskott eller beredningar.
Beslutsunderlag
Rapport- förslag till ny politisk organisation

Dagens sammanträde

Utdragsbestyrkande

Blad 18 (48)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-31

Fullmäktigeberednings förslag till beslut
Alternativ A:
1. Behålla nuvarande organisation.
2. Se över antalet platser i nämnderna
3.Utreda om vård-och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden ansvar ska
ändras för att sätta barnet i fokus.
4. Utredningen ska vara klar med förslag till förändringar i styrdokumenten
och reglementen till hösten 2019
5. Ungdomsråd införs inte.
Alternativ B:
1. Inrätta en organisation med en kommunstyrelse och utskott.
2. Utredningen ska vara klar med förslag till förändringar i styrdokumenten
och reglementen till hösten 2019
3. Ungdomsråd införs inte.
Förslag
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen inte lämnar något eget förslag till
beslut utan låter fullmäktigeberedningens förslag gå till kommunfullmäktige
utan yttrande ifrån kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om sitt förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt förslaget.

______

Utdragsbestyrkande

Blad 19

Sammanträdesprotokoll

Blad 20 (48)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 10

2018-01-31

Dnr PLAN.2016.8

Antagande av detaljplan för del av Vildvinet 2
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Godkänner detaljplanen och föreslår Kommunfullmäktige att 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 granskning
varit nödvändig.
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-31

Beslutsunderlag
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

______

Utdragsbestyrkande

Blad 21

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 11

2018-01-31

Dnr PLAN.2016.6

Antagande av detaljplan för Stenvikshöjden
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Detaljplanen med tillhörande planhandlingar antas.
2. Strandskyddet upphävs inom område i plankartan med bestämmelsen a.
Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fick 2016-09-21 (MSN §80) i
uppdrag att ta fram ett planförslag för Stenvikshöjden. Planförslaget var ute
på samråd mellan 31 mars och 21 april 2017. Förslaget har därefter arbetats
om utifrån de många synpunkter som inkom under samrådstiden. Det
omarbetade planförslaget var ute på granskning mellan 14 september och 9
oktober. Planen väckte stort engagemang hos de boende i närområdet.
Detaljplanen godkändes i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2017-11-21
§92.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder i ett attraktivt läge nära
hav, natur och skola. Planen ska bidra till att knyta samman befintliga skilda
bostadsområden. Genom nya flerbostadshus får området tillgång till blandade
upplåtelseformer och hustyper i enlighet med
bostadsförsörjningsprogrammet. Möjligheter till nya bostäder skapas på tre
olika platser i planen vilket därmed ökar kommunens planberedskap för
bostäder.
Planförslaget innebär i huvuddrag att:
- Byggandet av tre punkthus i 4-6 våningar möjliggörs i södersluttning, mellan
Jogersövägen och Örnvägen. Uppskattningsvis för 45-50 lägenheter.
- På asfaltsytan nere vid Ramdalshamnen som idag används för båtförvaring
och parkering skapas byggrätter för två parallella lamellhus i 3-4 våningar för
cirka 50 lägenheter. Närmast vattnet sparas 25 meter för gång/cykelväg samt
en allmän park.
- Uppe på Ramdalshöjden skapas möjlighet till bostäder av varierande typ,
exempelvis 15 radhus, flerbostadhus i max två våningar eller
trygghetsboende. Planen medger också att en förskola tillåts på platsen.
Kvartersmarken är cirka 5000 kvm stor med en byggrätt på 1800 kvm.
- Bevarande av värdefull natur säkerställs genom bestämmelsen natur.
- Båtförvaringen/parkeringen i Ramdalshamnen ersätts genom att en äldre
båtuppställningssplats i korsningen Björntorpsvägen/Jogersövägen åter tas i
bruk.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Antagande
Utdragsbestyrkande

Blad 22 (48)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-31

Stenvikshöjden Plankarta Antagande A1L
Planbeskrivning Stenvikshöjden Antagande
Granskningsutlåtande
Stenvikshöjden Illustrationsplan Antagande
Protokoll 2017-11-21 - Msn §92

Dagens sammanträde

Förslag
Inge Ståhlgren (S) och Patrik Renfors (V) föreslår bifall till framskrivet förslag.

______

Utdragsbestyrkande

Blad 23

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 12

2018-01-31

Dnr KS.2017.124

Oxelösunds kulturplan 2018-2025
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Oxelösunds kulturplan 2018-2025 antas med följande ändringar:
1. På sidan 7 byta ut ska emot bör beaktas i rubriken Konstnärlig gestaltning
ska ingå vid större ny-om-och tillbyggnation av offentliga miljöer beställd av
kommunen och dess bolag.
2.På sidan 8 byta ut ska emot bör i texten under rubriken Delaktighet.
3. På sidan 11 byta ut ska emot bör i texten under rubriken Inomhusarena
med flera funktioner
4. På sidan 11 byta ut ska emot bör i texten under rubriken Tongivande och
kvalitativa evenemang.
5. På sidan 11 byta ut ska emot bör i texten under rubriken Fördjupa
samarbetet med studieförbunden.
6. På sidan 12 byta ut ska emot bör i första meningen under rubriken
Utveckling av bioverksamhet.
7. På sidan 14 byta ut ska emot bör i tredje punkten under Målbild 2015.
8. På sidan 14 byta ut ska emot bör i texten under rubriken Samordning av
kulturutbudet i skola och förskola.
9. På sidan 15 byta ut ska emot bör i texten under rubriken Skulpturfestival
2019.
10. På sidan 15 byta ut ska emot bör i texten under rubriken Barns och ungas
skapande.
11. På sidan 18 byta ut ska emot bör i texten under rubriken Samverkan med
studieförbunden.
12. På sidan 18 byta ut ska emot bör i texten under rubriken Meningsfull
stimulans för unga i arbetslöshet, utanförskap och psykisk ohälsa.
13. På sidan 22 byta ut ska emot bör i texten under rubriken Utveckla
förutsättningarna för det ideellt drivna kulturarvet.
14. På sidan 22 byta ut ska emot bör i texten under rubriken Ett
järnvägsmuseum i Oxelösund.
15. På sidan 22 byta ut ska emot bör i texten under rubriken Digitala
lösningar för det ideella kulturarvet.

Utdragsbestyrkande

Blad 24 (48)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-31

Sammanfattning
Kultur-och fritidsnämnden har tagit fram ett nytt förslag till kulturplan för åren
2018-2025. Kulturplanen har tagits fram genom en arbetsmetod inspirerad av
cultural planning.
Kulturplanen består av fem stråk:
•

Kultur som syns

•

Kultur som märks

•

Kultur för barn och unga

•

Kultur för hälsa och välmående

•

Kulturarv

Under varje stråk finns en målbild och förslag på prioriteringar för att nå
målen.
Kulturplanen antogs 2017-09-19 § 34 av kultur-och fritidsnämnden men
behövde revideras då de det framkom att inte alla nämnder hade varit med i
de första diskussionerna. Utifrån en workshop med de förtroendevalda har
sedan kulturplanen reviderats utifrån de synpunkter som framkom. De
revideringar som gjorts framgår tydligt i kulturplanen.
Kommunstyrelseförvaltningen har inga invändningar emot kulturplanen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks- Kulturplan 2018-2025
Protokollsutdrag Kfn § 58 - Oxelösunds kulturplan 2018-2021
Förslag till Oxelösunds kulturplan 2018-2020 - reviderad

Dagens sammanträde
Ajournering kl. 14.36-15.05
Framskrivet förslag
Oxelösunds kulturplan 2018-2025 antas.
Förslag
Linus Fogel (S) föreslår följande ändringar i kulturplanen 2018-2025:
1.På sidan 8 byta ut ska emot bör i texten under rubriken Delaktighet.
2. På sidan 11 byta ut ska emot bör i texten under rubriken Inomhusarena
med flera funktioner
3. På sidan 11 byta ut ska emot bör i texten under rubriken Tongivande och
kvalitativa evenemang.
4. På sidan 11 byta ut ska emot bör i texten under rubriken
Fördjupa samarbetet med studieförbunden.
5. På sidan 12 byta ut ska emot bör i första meningen under rubriken
Utveckling av bioverksamhet.
6. På sidan 14 byta ut ska emot bör i tredje punkten under Målbild 2015.
7. På sidan 14 byta ut ska emot bör i texten under rubriken
Utdragsbestyrkande

Blad 25

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-31

Samordning av kulturutbudet i skola och förskola.
8. På sidan 15 byta ut ska emot bör i texten under rubriken
Skulpturfestival 2019.
9. På sidan 15 byta ut ska emot bör i texten under rubriken
Barns och ungas skapande.
10. På sidan 18 byta ut ska emot bör i texten under rubriken
Samverkan med studieförbunden.
11. På sidan 18 byta ut ska emot bör i texten under rubriken
Meningsfull stimulans för unga i arbetslöshet, utanförskap och psykisk
ohälsa.
12. På sidan 22 byta ut ska emot bör i texten under rubriken
Utveckla förutsättningarna för det ideellt drivna kulturarvet.
13. På sidan 22 byta ut ska emot bör i texten under rubriken
Ett järnvägsmuseum i Oxelösund.
14. På sidan 22 byta ut ska emot bör i texten under rubriken
Digitala lösningar för det ideella kulturarvet.
Klas Lundbergh (L) föreslår följande ändring i kulturplanen 2018-2025:
15. På sidan 7 byta ut ska emot bör beaktas i rubriken Konstnärlig gestaltning
ska ingå vid större ny-om-och tillbyggnation av offentliga miljöer beställd av
kommunen och dess bolag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om Kulturplanen 2018-2015 kan antas med alla
ändringsförslag som Linus Fogel (S) och Klas Lundbergh (L) föreslår och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen.

______

Utdragsbestyrkande

Blad 26

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 13

2018-01-31

Dnr KS.2017.172

Program för uppföljning och insyn av privata utförare
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Program för uppföljning och insyn av privata utförare i Oxelösunds kommun
antas.

Sammanfattning
Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och
riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata
utförare.
Detta för att förbättra uppföljningen och kontrollen av privata utförare och ge
allmänheten ökad insyn i den verksamheten som privata utförare övertagit.
Programmet omfattar all verksamhet som privata utförare övertagit där
kommunen är huvudman och är ansvarig för verksamheten. Fristående skolor
och förskolor är undantagna ifrån programmet då de är egna huvudmän för
verksamheten.
Programmet gäller för de upphandlingar och avtal som genomförs efter att
programmet antas i kommunfullmäktige och inte för avtal som tecknats innan
antagandet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks- Program för uppföljning och insyn av privata utförare
Program för uppföljning och insyn av privata utförare

______

Utdragsbestyrkande

Blad 27 (48)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-31

Ks § 14

Dnr KS.2017.164

Justering av priser i Movingo
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Att utöver tidigare fattade beslut avseende priser i Mälardalstaxan (Movingo)
godkänna att MÄLAB, i de fall ett beslutat pris på biljett i Mälardalstaxan är
lägre än priset på biljett i ägarnas trafik med motsvarande geografisk giltighet,
har rätt att ändra priset för biljetten i Mälardalstaxan upp till priser för
motsvarande biljett i ägarnas trafik plus 300 kronor.

Sammanfattning
Direktion för kollektivtrafikmyndigheten har beslutat att föreslå respektive
medlemsfullmäktige, Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, Nyköpings
kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Gnesta kommun, Trosa
kommun, Katrineholms kommun, Flens kommun och Vingåkers kommun att
godkänna Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet beslut om
justering av priser i Movingo.
Mälardalstaxan reglerar prissättningen för pendlarbiljetten Movingo som
lanserades den 1 oktober 2017 inom MÄLAB:s trafik. Beslut om
Mälardalstaxan har tidigare tagits i direktionen och i samtliga medlemmars
fullmäktige.
Den nuvarande priskonstruktionen innebär att priset på Movingo, i det fall
lokaltrafikens biljetter "kommer ikapp", ska höjas till samma nivå som
lokaltrafikens biljetter. Detta inträffar framförallt i korta relationer mellan
Stockholms och Uppsala län där en Movingo Märsta - Uppsala (samt Märsta
Knivsta, som inte planeras säljas eftersom den kostar lika mycket som Märsta
- Uppsala) kostar lika mycket som UL/SL-biljetten (1530 kr) och ger tillgång till
samma trafikutbud med SL och UL.
En följd av detta skulle kunna bli att resenärer köper Movingo trots att de
enbart avser nyttja SL och UL. I förberedelserna för försäljningsstart har det
uppmärksammats att en överströmning till Movingo skulle kunna bli större
och i så fall mer problematisk att hantera administrativt, än vad som tidigare
antagits. Mot bakgrund av detta föreslås att MÄLAB:s ägare beslutar ge
MÄLAB möjlighet att införa ett prismässigt spann mellan priset på en Movingo
och en biljett i lokaltrafiken med samma geografiska giltighet. Spannet skulle
möjliggöra att priset på en Movingo kan sättas till 0-300 kr högre än priset på
biljetten i lokaltrafiken.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks- Justering av priser i Movingo
Protokollutdrag § 11 direktionens sammanträde - Beslut om justering av
priser i Movingo
Beslutsförslag - justering av priser i Movingo
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-31

______

Utdragsbestyrkande

Blad 29

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 15

2018-01-31

Dnr KS.2017.162

Ansvar för samhällsorienteringen för nyanlända i
Oxelösunds kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Utbildningsnämnden ansvarar för samhällsorienteringen för nyanlända i
Oxelösunds kommun.
2. Utbildningsnämndens reglemente kompletteras med:
Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lag (2013:156) om
samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.

Sammanfattning
Varje kommun har ansvar för att nyanlända erbjuds minst 60 timmars
samhällsorientering. Utbildningen ska ge en grundläggande förståelse för det
svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande. Målen är
att deltagarna utvecklar kunskap om de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande demokratiska värderingarna, om den enskildes rättigheter och
skyldigheter i övrigt, om hur samhället är organiserat samt om praktiskt
vardagsliv.
Utbildningsnämnden har genomfört samhällsorientering på Campus. Att
nämnden fullgör dessa uppgifter har beaktats i fördelningen av
schablonersättning från Migrationsverket som kommunfullmäktige beslutat
om 15 februari 2017, § 8.
Utbildningsnämnden önskar nu ett tydliggörande kring vilken nämnd som ska
utföra samhällsorienteringen i Oxelösunds kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - ansvar för samhällsorienteringen
Protokollsutdrag UN § 65 Ansvar för samhällsorienteringen i Oxelösunds
kommun

______

Utdragsbestyrkande

Blad 30 (48)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-31

Ks § 16

Dnr KS.2017.163

Revidering av kommunövergripande integrationsplan
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Reviderad Integrationsplan med uppdaterade definitioner avseende
begreppen ”Integration”, ”Egen försörjning” och ”Nyanländ” antas.

Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges möte 2015-10-21 antogs en kommunövergripande
integrationsplan (Dnr KS.2014.138).
I samband med arbetet kring ny fördelningsmodell av schablonersättning
samt handlingsplan integration under 2016, framkom att de i
integrationsplanen beslutade definitionerna avseende begreppen
”Integration”, ”Egen försörjning” och ”Nyanländ” kunde utvecklas.
Nya förslag till definitioner återfinns i en uppdaterad version av
integrationsplanen daterad 171017. De nya förslagen är baserade på
Skollagens definition av ”Nyanländ”, Nationalencyklopedins (NE) definition av
”Integration” samt vedertagen samhällsekonomisk syn på begreppet ”Egen
försörjning”.
Samtliga förslag är förankrade i kommunkoncernens ledningsgrupp (KLG).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks
Förslag till reviderad integrationsplan

______

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 17

2018-01-31

Dnr KS.2017.78

Bokslut för donationsfonderna 2016
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Upprättade årsredovisningar fastställs och kommunstyrelsens ledamöter
beviljas full ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.

Sammanfattning
Oxelösunds kommun förvaltar tre stiftelser (donationsfonder).
Dessa tre stiftelser är:
• Stiftelsen för utgivande av premier till elever vid högstadiet i Breviksskolan i
Oxelösund, instiftad 1986,
• Stiftelsen för utgivande av premier till elev / elever folkbokförda i
Oxelösunds kommun som studerar på gymnasiet i Oxelösund instiftad 1986,
och
• Stiftelsen för främjande av kulturell verksamhet inom Oxelösunds kommun,
instiftad 1986.
Administrationen för de tre stiftelserna sker genom ett avtal med Skandikon
Administration AB, lokaliserat i Malmö. Årsredovisningar har upprättats av
Skandikon.
Det egna kapitalet för dessa tre stiftelser uppgick till tkr i bokslut 2016 1 227
tkr (1 214 tkr vid föregående årsskifte). Totalt för alla tre fonderna delades
29,5 tkr (35 tkr) ut.
De två fonder som riktar sig mot Breviksskolan resp. gymnasiet delade ut
19,5 tkr (25 tkr), varav Breviksskolan 14,5 tkr (15 tkr), resp. gymnasiet 5 tkr
(10 tkr).
Då det numera inte finns någon gymnasieskola i Oxelösund blir det svårt att
dela ut medel från den fond som riktar sig till elev / elever folkbokförda i
Oxelösunds kommun och som studerar på gymnasiet i Oxelösund.
Begränsningar av målgruppen är därmed betydande.
Fonden för kulturell verksamhet delade ut 10 tkr (10 tkr).
Marknadsvärdet av stiftelsernas värdepapper uppgick till tkr vid årets slut
1 323 tkr (1 273 tkr), en förändring med 50 tkr (35 tkr), vilket motsvarar 3,9 %
(2,8 %).
Stiftelserna har sina resp. förmögenheter gemensamt placerade i den
samförvaltade depån Oxelösunds samförvaltning hos Öhman fonder.
Revisionen föreslår att Kommunstyrelsen vidtar åtgärder för att försöka ändra
ändamål för den stiftelse som inriktar sig på elev/elever folkbokförda i
Oxelösund som studerar på gymnasieskola i Oxelösund.
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-31

Revisionen har granskat samtliga stiftelser utan anmärkning och föreslår att
kommunstyrelsens ledamöter beviljas full ansvarsfrihet för den tid revisionen
avser.
Beslutsunderlag
Donationsfonderna Bokslut 2016
Balansräkning 2016-12-31
Revision donationsfonderna 2016

______

Utdragsbestyrkande

Blad 33

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 18

2018-01-31

Dnr KS.2017.140

Svar på motion om ett styrande kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
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
Tjänsteskrivelse Ks- Svar på motion om ett styrande kommunfullmäktige
Motion om ett styrande kommunfullmäktige

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag
1. Motionen bifalles avseende uppdraget till kommunfullmäktiges presidium.
2. Motionen avslås avseende att informationen skall följas av en debatt.
Förslag
Dag Bergentoft (M) föreslår bifall till motionen.
Ordföranden föreslår bifall till framskrivet förslag. Patrik Renfors (V) och Britta
Bergström (S) instämmer.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om framskrivet förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslaget.
Ordföranden frågar om Dag Bergentofts (M) förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen avslår förslaget.
Utdragsbestyrkande

Blad 34 (48)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-31

Reservation
Dag Bergentoft (M), Stefan Johansson (M) och Klas Lundbergh (L) reserverar
sig emot beslutet till förmån för Dag Bergentofts (M) förslag till beslut.

______

Utdragsbestyrkande

Blad 35

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 19

2018-01-31

Dnr KS.2017.36

Svar på motion om översiktlig planering för Jogersö bad och
friluftsområde
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Avslå motionen.

Sammanfattning
En motion har lämnats till Kommunfullmäktige 2017-02-15 som berör
översiktlig planering för Jogersö bad- och friluftsområde. Förslagsställarna
skriver följande:
”Jogersö bad och friluftsområde är en fantastisk plats att besöka genom att
t.ex. campa, bada, motionera, flanera, äta mat, lyssna på konserter osv. Det
är lätt att komma till området via cykel- och bilväg som sjövägen beroende på
farkost. Med lite framtida tankar kanske även komma från luften.
Området har utvecklats till viss del men behöver fortsätta att utvecklas med
en tydlig plan.
För att kunna fatta beslut om fortsatt utveckling och investeringar över tid
föreslår vi att kommunen gör en översiktlig behovsanalys av Jogersö bad och
friluftsområde. Analysen bör innehålla en kostnadsanalys och
investeringsplan med förslag till prioritering. Att dialog hålls med externa ser
vi som viktigt.”
Motionen bör avslås då förslaget är för specifikt när det gäller behovsanalys,
kostnadsanalys samt förslag till prioriteringar. Detta för att Kommunen inte
ska låsa sig till ett specifikt arbetssätt.
Däremot kan intentionerna vad gäller utveckling av Jogersö bad och
friluftsområde beaktas i framtida planering och arbete. Både i kommande
översiktsplan och i framtida utvecklingsarbete som berör Jogersö och/eller
kommunens friluftsliv.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-27 Ks § 159 att ärendet återremitteras
för att klargöra vilken instans som får besluta om fördjupningsområden och
att hänsyn enbart tas till motionens yrkande. Angående det klargörande som
efterfrågats lyder KS reglemente § 6 Översiktlig planering följande:
”Kommunstyrelsen ska ha hand om den översiktliga fysiska planeringen. Det
inkluderar översiktsplan och fördjupade översiktsplaner.”
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks 2018-01-24
Motion om översiktlig planering för Jogersö bad och friluftsområde
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-31

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag
Avslå motionen.
Förslag
Klas Lundbergh (L) föreslår att motionen ska bifallas. Dag Bergentoft (M) och
Stefan Johansson (M) instämmer.
Patrik Renfors (V) föreslår bifall till framskrivet förslag. Ordföranden
instämmer.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om framskrivet förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt framskrivet förslag.
Ordföranden frågar om Klas Lundberghs (L) förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen avslår förslaget.
Reservation
Klas Lundbergh (L), Dag Bergentoft (M) och Stefan Johansson (M) reserverar
sig emot beslutet till förmån för Klas Lundberghs (L) förslag till beslut.

______

Utdragsbestyrkande

Blad 37

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 20

2018-01-31

Dnr KS.2017.131

Svar på motion om laddstolpar för elbilar
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen är besvarad.

Sammanfattning
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-20 lämnades en motion om
laddstolpar för elbilar in av Emil Carlsson (V).
Motionen handlar om möjligheten för de som bor i Kustbostäders lägenheter
att kunna ladda en elbil och därmed bidra till en bättre miljö. Det finns i
dagsläget tre laddplatser för privatpersoner i kommunen, på parkeringen vid
Torggatan.
Kustbostäder har besvarat remissen och har från och med budget 2018 en
plan för att montera laddare i Kustbostäders områden. Under 2018 i två
områden men utbyggningstakten är inte bestämd än, målet är att 2020 ska
alla Kustbostäders områden ha laddare för elbil.
I motionen finns förslag på hur elen från laddaren kan betalas. Kustbostäder
har inte ännu bestämt sig för hur denna debitering av el ska ske.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks- Svar på motion om laddstolpar för elbilar
Yttrande- Över motion om laddstolpar för elbilar
Motion om laddstolpar för elbilar

______

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 21

2018-01-31

Dnr KS.2018.3

Information- Lägesrapport bostadsanpassningsbidrag
Dagens sammanträde
Kommunvägledarna Sara Littorin och Malin Lindén informerar.

______

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 22

2018-01-31

Dnr KS.2018.3

Information- Innovationsarbete 2017
Dagens sammanträde

Förändringsledare Susanna Shaibu informerar.

______

Utdragsbestyrkande

Blad 40 (48)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 23

2018-01-31

Dnr MEX.2017.106

Information- Byggnation av gång och cykelväg utefter
motorbåtsvägen i enlighet med detaljplan
Dagens sammanträde

Mark-och exploateringsstrateg Jens Andersson informerar.

______

Utdragsbestyrkande

Blad 41 (48)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 24

2018-01-31

Dnr KS.2018.3

Information om ny väg till Vivesta
Dagens sammanträde
Mark-och exploateringsstrateg Jens Andersson informerar.

______

Utdragsbestyrkande

Blad 42 (48)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 25

2018-01-31

Dnr KS.2016.175

Uppföljning av räddningstjänst 2017
Dagens sammanträde
Patrik Kullman ifrån Räddningstjänsten informerar.

______

Utdragsbestyrkande

Blad 43 (48)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 26

2018-01-31

Dnr KS.2017.169

Information- Medborgarundersökningen 2017
Dagens sammanträde
Säkerhetsstrateg Niklas Thelin informerar.

______

Utdragsbestyrkande

Blad 44 (48)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 27

2018-01-31

Dnr KS.2015.34

Information om Douzelage 2018
Dagens sammanträde
Säkerhetsstrateg Niklas Thelin informerar.

______

Utdragsbestyrkande

Blad 45 (48)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 28

2018-01-31

Dnr KS.2016.146

Information- Handlingsplan för förebyggande arbete mot
våldsbejakande extremism
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fastställde 2017-01-25, § 8, en handlingsplan för
förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism samt att
handlingsplanen ska följas upp hösten 2017.
Handlingsplanen beskriver inriktning och övergripande struktur för det
förebyggande arbetet, men omfattar inte direkta förebyggande insatser.
Av planen framgår att det förebyggande arbetet ska bedrivas mot bakgrund
av en aktuell lägesbild som föregås av kontinuerlig kartläggning och
omväldsbevakning som ska ge svar på om det finns människor i riskzonen för
ett extremistiskt beteende.
En kartläggning av situationen i Oxelösund genomfördes vinter 2016/2017. I
kartläggningen noterades ingen särskild förekomst av, eller risk för,
radikalisering eller extremistiskt beteende.
Vid uppföljning i november 2017 har inte den lokala lägesbilden förändrats i
någon större utsträckning. Såväl Polismyndigheten som kommunens
förvaltningar och bolagen meddelar att man inte har noterat aktiviteter eller
uttryck som kan kopplas till radikalisering eller extremistiskt beteende.
På nationell nivå är bilden en annan. Säkerhetspolisen har i juli 2017
konstaterat ett ökat antal individer kopplade till extremistiska miljöer. Vidare
redovisar en enkät, riktad till landets kommuner, en påtaglig ökning av lokala
våldsbejakande grupperingar eller individer.
Kommunstyrelseförvaltningen ser i dagsläget inga behov av direkta insatser
men bedömer att lägesbilden på nationell nivå motiverar en högre beredskap.
Genom utbildning och information vill förvaltningen öka kunskapen om
radikalisering och våldsbejakande extremism samt stärka kommunens
förmåga att identifiera och uppmärksamma tecken på radikalisering och
extremistiskt beteende.
För närvarande planeras en utbildning till hösten 2018 för ett fyrtiotal
nyckelpersoner som arbetar med barn och unga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ksf 2017-11-10, uppföljning HT 2017
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-31

______
Beslut till:
Säkerhetsstrateg (FK)
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 29

2018-01-31

Dnr KS.2018.3

Information från kommunalrådet och kommunchefen
Dagens sammanträde
Kommunchef Johan Persson informerar om:
- Etapp 1 av saneringen på Ramdalskolan inleds snart.
- Frösäng paviljongerna fick bygglov med startbesked.
- Tilldelningsbeslut i upphandlingen ny förskola/skola.
Kommunalrådet informerar om:
- Resultatredovisningen av kommunernas kvalitet i korthet (KKIK)
- Företagsträffar med företagarna i Sundsör och Fiskehamnen.

______
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