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Ks § 98

2018-05-30

Dnr KS.2018.98

Information om nödvattenplan
Dagens sammanträde
Mikael Gibson och Ann-Christine Melker från räddningstjänsten informerar
om nödvattenplan.
______
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Ks § 99

Dnr KS.2018.64

Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen per april
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens egna ekonomiska uppföljning per april godkänns

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har ett anslag på 70,9 mkr som består av grundbudget,
67,4 mkr, och tilläggsanslag, 3,5 mkr. Dessutom ska kommunstyrelsen
använda bokslutsdispositioner till riktade åtgärder på 3,65 mkr.
Kommunstyrelsen förutser i nuläget ett underskott på -2,6 mkr för helåret
2018.
Orsaken till det negativa utfallet är att bokslutsdispositionerna, 3,15 mkr, ska
användas.
Kommunstyrelsen disponerar 192,0 mkr för investeringsändamål.
Grundanslaget var 162,7 mkr och därefter tilläggsbudgeterades 29,3 mkr av
ej förbrukade medel från 2017.
Utgifterna för helåret 2018 bedöms till 71,0 mkr, motsvarande 37 % av
budgeten. Grundbudgetens medel kommer att bli förbrukade till 30 % och
tilläggsbudgeterade medel blir förbrukade till 77 %. 121,0 mkr kommer att
vara kvar till nästa år.
Den stora orsaken är förseningar för en ny förskola/skola, där endast 28,0
mkr av budgeterade 140,0 mkr kommer att behövas 2018.
Beslutsunderlag
KS - ekonomisk uppföljning per april
Dagens sammanträde
Kommunchef Johan Persson föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Ekonomichef (FK)
Controller (FK)

Utdragsbestyrkande
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Ks § 100

2018-05-30

Dnr KS.2018.65

Ekonomisk uppföljning för hela kommunen per april
Kommunstyrelsens beslut
1. Den ekonomiska uppföljningen per april godkänns.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att träffa vård-och
omsorgsnämnden och utbildningsnämndens presidium för att följa den
ekonomiska utvecklingen i nämnderna.
Sammanfattning
I mål och budget 2018 har kommunen ett årsresultat på 14,0 mkr och ett
resultat enligt kravet på balans i kommunernas ekonomi på 14,0 mkr.
Resultatet för 2018 kommer enligt prognosen att uppgå till -2,2 mkr, vilket är
en försämring med -16,2 mkr gentemot budget. I prognosen kan man ta
hänsyn till att kommunen fortfarande har en outnyttjad reserv på 3,1 mkr.
Preliminära avräkningen för barn- och elevpeng är dock 3,9 mkr, 0,8 mkr
högre än den outnyttjade reserven och därmed är årsprognosen fortfarande
ett 0 resultat.
Verksamheterna bedömer ett sammanlagt budgetunderskott på -25,9 mkr,
beroende på kommunstyrelsens underskott -2,6 mkr, utbildningsnämndens
underskott, -8,1 mkr, vård- och omsorgsnämndens underskott med -15,7
mkr, miljö- och samhällsbyggnadsnämndens överskott på 0,4 mkr och kulturoch fritidsnämndens överskott på 0,1 mkr.
Exploateringsverksamheten bedöms att hålla sin budget på 4,2 mkr.
I finansförvaltningen medför intäkterna från skatter och statsbidrag ett
budgetunderskott på -1,4 mkr.
Kostnaderna för pensioner bedöms att bli något högre än budget, -0,4 mkr.
Prognosen grundas på beräkningar från Skandia. Det finns alltid osäkerhet
vad som avser förtroendemannapensionerna, vilket kan påverka
kostnaderna både uppåt och nedåt.
Finansnettot blir positivt beroende på lägre räntekostnader än budgeterat.
Budgeterade räntekostnader baserades på en investeringsplan för 2017 och
2018 som var mycket högre än investeringstakten har varit. Utbetalningen
av överskottsmedel från Kommuninvest är 1,5 mkr, 0,2 mkr bättre än budget.
Helårsprognosen är ett överskott på 6,7 mkr, 2,7 mkr bättre än budget.
Förra årets lägre investeringstakt har också påverkat årets
avskrivningskostnader som är 4,6 lägre än budget.
3,7 mkr av kommunens reserv för oförutsedda utgifter på 6,8 miljoner kr är
Utdragsbestyrkande
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utnyttjade i dagsläget.
Beslutsunderlag
Resultaträkning 2018, kommunen per april.pdf
Tjänsteskrivelse Ekonomisk uppföljning kommunen per april 2018
Dagens sammanträde
Controller Margrita Sjöqvist föredrar ärendet.
Framskrivet förslag
Den ekonomiska uppföljningen per april godkänns.
Förslag
1. Ordföranden föreslår följande tillägg: Kommunstyrelsens arbetsutskott får
i uppdrag att träffa vård-och omsorgsnämnden och utbildningsnämndens
presidium för att följa den ekonomiska utvecklingen i nämnderna.
2. Dag Bergentoft (M) föreslår följande tillägg: Kommunchefen får i uppdrag
att se över möjligheten att nå det, eller del av det beslutade finansiella målet
för 2018 och med en redovisning till nästkommande sammanträde i
kommunstyrelsen. Bo Höglander (C) och Odd Mattson (M) instämmer.
3. Ordföranden föreslår avslag på Dag Bergentofts (M) tilläggsförslag. Patrik
Renfors (V), Britta Bergström (S) och Björn Johansson (MP) instämmer.
Beslutsgång
1. Ordföranden frågar om sitt eget tilläggsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
2. Ordföranden frågar om Dag Bergentofts (M) tilläggsförslag och finner att
kommunstyrelsen avslår förslaget.
3. Ordföranden frågar om framskrivet förslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller förslaget.
Reservation
Dag Bergentoft (M), Odd Mattson (M) och Bo Höglander (C) reserverar sig
emot beslutet till förmån för Dag Bergentofts (M) tilläggsförslag med följande
motivering:
"Vid kommunstyrelsens sammanträde så frågade Dag Bergentoft varför inte
Utbildningsnämnden kommit med förslag till åtgärder kring det underskott om
2,8 mkr som nämnden redovisat och inte följt de av kommunfullmäktige
beslutade budgetregler. I det skedet kunde knappats ks godkänna
redovisningen. Det direkta svaret uteblev från nämndens ordförande Britta
Bergström även om hon svarade.
Det är allvarligt när beslutade regler nonchaleras. Kommunstyrelsens
ordförande förslog att KSAU skulle följa upp Utbildningsnämnden precis som
Utdragsbestyrkande
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man följer Vård- och omsorgsnämnden. Ett förslag som godtogs.
I den beslutade budgeten för 2018-2020 skriver kommunstyrelsens
ordförande bl.a. följande:
” Vi har en välskött kommunal ekonomi. De senaste fem
åren har vi redovisat ekonomiska plusresultat i boksluten. Vi har tagit ansvar
för våra verksamheter och fattat de beslut som har varit nödvändiga”
Alliansen anser att nödvändiga åtgärder behövde beslutas vid denna
uppföljning.
Det finns en mening med en beslutad budget. Även om budgeten inte håller
hela vägen så är det helt fel att inte reagera i tid när underskottet mot budget
är minus 16 miljoner.
Därför lämnade Moderaterna och Centerpartiet yrkandet att kommunchefen
skulle se över den totala ekonomin vilket övriga partier tydligt avslog.
Inom Alliansen tar vi ansvar för ekonomin och vill vara aktiva för att ha just
en hållbar ekonomi. Att inte göra något - är inte hållbart.
Det måste också ifrågasättas om VoN kan få en ekonomi i balans när man
startar budgetåret igen med ett stort underskott. Det är inte hållbart i längden
utan här krävs ett grundläggande klarläggande kring de ekonomiska
förutsättningarna."

______
Beslut till:
Kommunchef (FK)
Utbildningschef (FK)
Socialchef (FK)
Miljö- och samhällsbyggnadschef (FK)
Kultur- och fritidschef (FK)
Ekonomichef (FK)
Redovisningschef (FK)
Controller (FK)
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Dnr KS.2018.70

Prövning av bolagens verksamhet 2017 och dess förenlighet
med kommunalt ändamål och befogenheter
Kommunstyrelsens beslut
Verksamheterna som under 2017 har bedrivits i Oxelösunds Förvaltnings AB
(Förab), Kustbostäder i Oxelösund AB (KBAB) och Oxelö Energi AB (OEAB)
bedöms ha varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för
respektive bolag och ha utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska varje år ta ställning till de kommunala bolagens
verksamhet i förhållande till ändamålet samt i förhållande till de kommunala
befogenheterna. Beslutet är en del av kommunstyrelsens förstärkta
uppsiktsplikt som infördes 2013. Prövningen ska göras senast i juni och
resultatet ska delges kommunfullmäktige. Om brister upptäcks ska även
förslag på åtgärder lämnas.
Genomförd prövning gäller Oxelösunds Förvaltnings AB, Kustbostäder i
Oxelösund AB och Oxelö Energi AB. Prövningen för 2017 års verksamhet
har gjorts utifrån framtagen bolagsstyrningsrapport, bolagens
årsredovisningar och genomgång av protokoll från bolagens
styrelsesammanträden. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att den
verksamhet som berörda bolag har bedrivit under 2017 har varit förenliga
med de fastställda kommunala ändamålen. Verksamheterna har utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om prövning av bolagens verksamhet
Bolagsstyrningsrapport 2017
______
Beslut till:
Revisorerna (FK)
Kommunfullmäktige (FK)

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS.2017.130

Uppföljning av internkontrollplan 2018
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av rutinen Verkställande av politiska beslut godkänns.
2. Kommunchefen får i uppdrag att komplettera redovisningen med
uppföljning av rutinen Delegationsanmälan vid nyanställning samt att
återrapportera vid kommunstyrelsens sammanträde 5 september 2018.
Sammanfattning
Enligt kommunstyrelsens internkontrollplan för 2018 ska rutinerna
Delegationsanmälan vid nyanställning samt Verkställande av politiska beslut
granskas vid uppföljningen i maj 2018.
På grund av tidsbrist har inte rutinen för delegationsanmälan följs upp.
Vid kontroll av rutinen för politiska beslut har fyra beslut följts upp. Tre av de
fattade besluten har verkställts, medan det fjärde är initierat. Rutinen
bedöms fungera som avsett och inga förbättringsåtgärder planeras.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att redovisningen av rutinen
Verkställande av politiska beslut godkänns.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår vidare att förvaltningen får i uppdrag
att komplettera redovisningen med uppföljning av rutinen
Delegationsanmälan vid nyanställning samt att återrapportera vid
kommunstyrelsens sammanträde 5 september 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ksf 2018-05-09
______
Beslut till:
Personalchef (FÅ)
Utredare (FK)

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS.2018.96

Fortsatt sanering Ramdalsskolan
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att fortsätta saneringen av
Ramdalsskolan etapp 2a och 2 b
2. Investeringen på 5 760 tkr under 2018 finansieras ur KS
investeringsreserv.
3. Kostnader för evakuering/flytt av verksamhet 100 tkr under 2018
finansieras ur KS oförutsett
4. Investeringen under 2019 med 7800 tkr hänskjuts mål och
budgetberedningen.
5. Godkänna projektplanen för fortsatt sanering av Ramdalsskolan
6. Som attestant för projektet utses Fastighetsekonom
Sammanfattning
I samband med fastighetsarbeten i Ramdalsskolan under sommaren
2017 upptäcktes fuktskador i skolans innerväggar. Vid provtagning har
microbiell påväxt upptäckts. Sanering av skolans lokaler behöver ske och
planeras i fem etapper för skolverksamhet, två etapper för
förskoleverksamhet samt en etapp för kök/matsal/fritids. Sanering av
etapp 1 slutförs under maj månad och etapp 2 påbörjas vid sommarlovets
början, resterande etapper planeras i direktanslutning till framförvarande
etapp.
Evakueringslokalerna består av paviljongmoduler som används under
etapp 1, placerade på gräsytan mellan Ramdalsskolan och parkeringen
vid Ramdalens idrottsplats. Dessa moduler motsvarar 5 klassrum med
tillhörande grupprum.
Det är först när sanering startat genom rivning som omfattningen av
skadan kan konstateras. Detta problematiserar tidplanen och
kostnadsbilden för arbetet. Grundat på åtgärdsförslag från genomförda
stickprov är utgångspunkten för sanerings- och återställningsarbetet att
50 cm av samtliga innerväggars nederkant rivs och ersätts med nytt
byggmaterial, invändiga dagvattenrör kontrolleras och byts ut,
ytterväggar, golv och tak ses över och utsatta delar byts ut. Kostnaden för
sanering och återställning är inte möjliga att beräkna innan åtgärderna är
Utdragsbestyrkande
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påbörjade. Erfarenhet från etapp 1 är att utfallet visat på att skadorna vart
i enlighet med ”Stickproverna”. Detta betyder inte att övriga lokaler har
samma utfall, men det ger oss en riktning och det är det vi baserar vår
bedömning på när vi uppskattar tidsåtgång samt kostnad för resterande
etapper.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks
Projektplan- Fortsatt sanering Ramdalen
Dagens sammanträde
Fastighetsförvaltare Andres Trobeck föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Fastighetsekonom (FÅ)
Kustbostäder (FÅ)
Utbildningsförvaltningen (FK)

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS.2018.97

Byggnation av nytt Särskilt boende vid Björntorp
Kommunstyrelsens beslut
1.Kommunstyrelseförvaltningen ges starttillstånd för projektering av nytt
särskilt boende.
2. Ianspråkta investeringsbelopp på 6 000 tkr för projektering och
byggherrekostnader av nytt särskilt boende vid Björntorp. Finansiering av 6
000 tkr sker via investeringsreserven.
3. Godkänna projektplan ”Byggnation av nytt Särskilt boende vid Björntorp”.
4. Attestant för projektet är Fastighetsekonom .
Sammanfattning
I analys utförd av Vård- och omsorgsförvaltningen framgår att behovet av
platser för särskilt boende (SÄBO) kommer att öka i framtiden och att det i
samma takt behöver byggas fler platser för att möta detta behov då det idag
är fullbelagt på Björntorp och Sjötången. För att täcka det behov som lyfts
fram av Vård- och omsorgsförvaltningen planeras enligt detta ärende en
byggnation av 22 platser som täcker behovet fram till år 2020. Därutöver
behövs 22 platser fram till 2026. På Björntorp finns lämplig plats för
ytterligare en etapp med 22 platser (totalt 44 ytterligare platser utöver vad
som finns idag). Därefter saknas lämplig yta för ytterligare byggnation på
Björntorp. Byggnationen av varje etapp planeras uppföras i två våningsplan
med 11 boendeplatser per våningsplan.
En snabbt växande ort ställer nya krav på hur vi bygger, bor och arbetar. Att
bygga permanent med industriellt tillverkade, standardiserade volymelement
så kallat modulärt byggande ser Kommunstyrelseförvaltningen samt Vårdoch omsorgsförvaltningen som den bästa lösningen för att täcka vårt behov
av SÄBO-platser. En byggnationsform som ger oss samma livslängd och
driftkostnader som det platsbyggda alternativet.
Vi ser många fördelar att bygga ut Björntorp modulärt. Kostnadseffektiviteten
och snabbheten jämfört med traditionellt platsbyggande. Ett hus byggt med
moduler ger oss en halvering av byggtiden. Modulärt byggande skall inte
blandas ihop med den mer tillfälliga modulen som används vid tillfälliga
etableringar
Ett modulbyggt hus med 22 SÄBO- platser kan stå färdigt inom 12 månader
från beställningsdatum under förutsättning att marken är byggnationsklar. En
kortare byggprocess på plats ger oss ett ”tätt hus” snabbare, vilket minimerar
risken för byggfukt och ger kortare tid av byggbuller för boende i området.
Huset byggs på ett sådant sätt att vi kan utöka med ytterligare 22
Utdragsbestyrkande
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boendeplatser (etapp 2) i direkt geografisk anslutning till etapp 1.
Vård- och omsorgsförvaltningen ser verksamhetsmässiga fördelar och
stordriftsfördelar genom att bygga i anslutning till annat särskilt boende.
Kommunstyrelseförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen
bedömer att modulbyggnation är verksamhetsanpassat, ekonomiskt och
tidsmässigt att föredra utifrån behov av lägenheter fram till 2020.
Uppskattad Kostnad för byggnation av etapp1 är 42 000 tkr. 35 000 tkr är
upptagen i mål-och budgetarbetet för 2019-2020. Budgetförslaget 35 000 tkr
behöver höjas till 42 000 tkr så att täckning finns för oförutsedda kostnader
på 7 mkr (20%). Avsatt budget för risk uppgår normalt sett till 20 % av
planerad byggnationskostnad innan projektering skett. Efter projektering
kommer avsättning till risk att minska. Framtagande av handlingar samt
upphandling krävs för att få en mer tillförlitlig kostnadsbild samt tidsplan.
Förvaltningen återkommer efter projektering med ett ärende till
kommunstyrelsen om startbesked för byggnation av etapp 1. Förslaget från
förvaltningen är därför att Projektering av etapp 1 får startbesked.
Projekteringen innebär
Ta fram och fastslå rumsfunktionsprogram.
·
Projektering av förfrågningsunderlag byggnation, markarbeten samt
·
marksanering.
Påbörja upphandling av byggnation, markarbeten samt sanering.
·
Framskrivning till Kommunstyrelsen för startbesked av byggnation av
·
etapp 1.
Förbereda tomten för byggnation.
·
Myndighetskrav och bygglov.
·
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks
Rapport- Nytt särskilt boende
Projektplan- Nytt särskilt boende
Dagens sammanträde
Ekonomichef Magnus Petersson föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Ekonomichef (FÅ)
Fastighetsekonom (FÅ)
Kustbostäder (FÅ)
Vård- och omsorgsförvaltningen (FK)

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS.2018.61

Godkännande av investering multisportarena
Peterslundskolan
Kommunstyrelsens beslut
1. Starta investeringsprojektet för multisportarena, Peterslundsskolan.
2. Attestant för projektet är fastighetsekonomen.
3. Godkänna projektplan för multisportarena på Peterslundsskolan.
4. Finansieringen av investeringen på 1 245 tkr sker via objekt multiplan
Peterslund (2 mkr) ur TB investeringsbudget äskad till 2018.
5. Finansieringen av Multiplanens drift- och skötsel på 47 tkr dessa går
under uppdragsersättningen fastigheter.
6. Återrapportera till kommunstyrelsen hösten 2018 om hur arbetet med
byggnation av multisportarena genomförts.
Sammanfattning
Peterslundsskolan har under flera år uttryckt önskemål om en
multisportarena vid skolan, för att främja elever på skola/förskola och för
allmänheten (under icke skoltid) till lek- och bollaktiviteter. Målsättningen är
även att öka de vuxnas närvaro i området. Projekteringen av
multisportarenan har bedrivits tillsammans med representanter från
Peterslundsskolan. Arenan kommer att vara placerad på skolgården,
placeringen är lagd med tanke på att ge så stor möjlighet som möjligt till
placering av eventuella framtida paviljonger för skolan/förskolan. Avvägning
har skett om den aktuella investeringen i multiplan ska göras nu eller
avvaktas på grund av kommande lokalbehov vid Peterslundsskolan. I
projekteringen har också ingått att ta markprover där arenan skall vara
placerad inga risker/svårigheter har framkommit.
En multisportarena är en inhägnad idrottsplats dock inte låst med konstgräs.
Idrottsplatsen har möjlighet till flera olika sporter tex. basketboll, fotboll och
innebandy. Arenan kommer också vara försedd med belysning för att
möjliggöra aktiviteter även kvällstid.
Multisportarena ger skola/förskolan utökade möjligheter till lek- och
bollaktiviteter under skoltid. Samtidigt är multisportarena ett komplement till
kommunens övriga allmänna lekplatser för att främja utomhus aktiviteter för
kommuninvånarna.
Kostnaden för byggnation av multisportarena är beräknat till 1 245 tkr.
Finansiering sker via objekt multiplan Peterslund (2 mkr) ur TB
investeringsbudget äskad till 2018.
Utdragsbestyrkande
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Driftkostnad 47 tkr/år går under uppdragsersättningen fastigheter.
Byggstart planeras till juni 2018 och byggnationen beräknas vara klar till
skolstarten i slutet av augusti 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks multiplan Peterslund
Projektplan- Multiplan Peterslund
Dagens sammanträde
Fastighetsförvaltare Andreas Trobeck föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Fastighetsekonom (FÅ)
Kustbostäder (FÅ)
Utbildningsförvaltningen (FK)

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS.2018.83

Förordnande av dataskyddsombud
Kommunstyrelsens beslut
1 Befria Ellen Stamm från uppdraget som personuppgiftsombud
2 Utse Svitlana Jelisic till Dataskyddsombud för Kommunstyrelsen
Sammanfattning
Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj
2018. Rollen som dataskyddsombud är inte den samma som
personuppgiftsombudet i nuvarande PUL. Oxelösunds kommun har
tillsammans med Flens, Gnestas, Vingåkers och Strängnäs kommuner
kommit överens om att samarbeta avseende ett dataskyddsombud.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om förordnande av Dataskyddsombud
______
Beslut till:
Registrator (FÅ)

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS.2018.99

Skogsbruksplan
Kommunstyrelsens beslut
1. I egenskap av markägare ställer sig kommunstyrelsen bakom de
principiella ställningstaganden som redovisas i tjänsteskrivelsen och som
utgör grundläggande ställningstagande i skogsbruksplanen.
2. Kommunstyrelseförvaltningen, Mark och exploatering ges i uppdrag
utarbeta skogsbruksplanen enligt dessa principiella ställningstaganden.
3.Kommunchefen ges i uppdrag att utarbeta förslag till ändrad
delegationsordning som ger mark- och exploateringsstrateg möjlighet att på
delegation ta beslut enligt skogsbruksplanen.

Sammanfattning
Sverige har en Skogsvårdslag (1979:429) Enligt lag är skogen är en
nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt
ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls.
Vid skötseln ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen. Avverkning
på produktiv skogsmark ska vara ändamålsenlig för återväxt av ny skog eller
främja skogens utveckling.
I samband med att upphandling sker av ny skogsförvaltare har kommunens
skogsbruksplan setts över. Konsulten har gått igenom kommunens totala
skogsinnehav med undantag av öarna där det ansetts att endast
naturvårdande skötsel för bevarande av värden behövs utföras.
Planen är framtagen av konsulten med uppdrag från Mark och exploatering
enligt den lagstiftning som finns samt i dialog med 2 av miljöhandläggarna
på MSF och Hans Rydberg, som på uppdrag av MSF genomfört arbete med
kommunens gröna kilar. Även information vilka områden som finns
planerade för exploatering har beaktats i framtagandet.
Oxelösunds kommuns marker består av totalt 1 569,7 hektar (ha) varav
942,1 ha produktiv skogsmark samt 610,1 ha vatten.
Skogsbruksplanen avser 10 år och det är viktigt att ajourhålla planen under
dessa år. Kommunens skog har idag en Bonitet dvs skogsmarks bördighet,
eller markens naturliga virkesproducerande förmåga på 4,8 m3 per hektar
vilket är ett medelvärde. (6 är god bonitet.)
Skogsbruksplanen kräver vissa principiella ställningstaganden av
markägaren, då detta inte regleras i delegationsordningen kräver detta ett
ställningstagande av Kommunstyrelsen.
De principiella ställningstagandena att ta ställning till:
Utdragsbestyrkande
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- I den framtagna skogsbruksplanen är ca 60 % av den produktiva
skogsmarken föreslagen att skötas med (NS) bevarandevärden som syfte
samt (NO) orört med endast bevarande värden. Dessa värden är enligt
konsulten höga och med denna typ av skötsel på skogen är det svårare att
få ekonomi men andra faktorer som biologisk mångfald är faktorer som kan
motivera denna typ av skogsskötsel. Dessa områden är i huvudsak avsatta
som rekreationsområden.
- På den övriga delen av den produktiva skogsmarken finns olika typer av
avverkningsförslag. Föryngringsavverkning och gallring genererar oftast
intäkter som kan återinvesteras på de skogsytor som är kostnadskrävande.
Avverkningsförslaget under planperioden omfattar totalt ca 14 300 m3sk
(m3sk är en förkortning för "skogskubikmeter" som är virkesvolymen hos ett
träd eller ett skogsbestånd) fördelat på föryngringsavverkning ca 2 800
m3sk, gallring 10 500 m3sk samt naturvårdande skötsel ca 1 000 m3sk.
- Fastigheternas totala virkesförråd uppskattas till ca 201 900 m3sk med en
årlig tillväxt på 4 800 m3sk. Om avverkningsförslagen har följts kommer
skogsinnehavet vid planperiodens slut att öka till ca 235 200 m3sk.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks
Dagens sammanträde
Kommunchef Johan Persson föredrar ärendet.
______
Beslut till:
KC (FK)
MEX (FÅ)
MSF (FK)

Utdragsbestyrkande
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Dnr MEX.2018.43

Förfrågan kanotpoloarena på kommunens vatten
Kommunstyrelsens beslut
I egenskap av markägare ger Kommunstyrelsen Oxelösunds kanotklubb
tillåtelse till att anlägga kanotpoloarea med domarbrygga enligt kartskiss
under förutsättning att erforderliga tillstånd erhålls för verksamheten.

Sammanfattning
Förfrågan från Oxelösunds kanotklubb har inkommit gällande nyttjande av
kommunens mark (vatten) för placering en kanotpoloarea i närheten av
kanotklubbens fastighet.
Enligt ansökan kommer poloarenan att placeras där minsta djupet är 1m (det
får minst vara 0,9m djup vid cuper eller små tävlingar). Klubben kan inte
ange exakt läge på arenan då placeringen är beroende av vattendjupet.
Poloarenans max mått är 35 x 23 m. Polomålen förankras med hjälp av
vikter i botten, linorna förankras i hörnen och kommer att ha små flytbojar.
Eventuellt kommer en flytbrygga anläggas som kan använda som
domar/sekretariat och vilobrygga. Måtten på den kommer att vara långt
under 35 m och bredden 1,2-1,5m. Arenan, målen och eventuell flytbrygga
tas upp under hösten. Allmänheten tillgänglighet till platsen där
kanotpoloarenan anläggs kommer begränsas då båtar inte kommer kunna
passera det aktuella området
Eventuellt behövs strandskyddsdispens och bygglov för uppförande av
kanotpoloarenan. Åtgärder i vattenmiljö kan räknas som vattenverksamhet
vilket prövas av Länsstyrelsen. Även Trafikverket kommer att pröva ärendet
Verksamheten kan innebära störningar då det är en lagsport eventuella
klagomål kan komma att hanteras som hälsoskyddsärende, olägenhet för
människors hälsa.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks
Yttrande gällande vattenverksamhet för kanotpoloarena
Karta kanotpolo
Dagens sammanträde
Förslag
Patrik Renfors (V) föreslår bifall till framskrivet förslag.
Utdragsbestyrkande
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______
Beslut till:
KC (FK)
MEX (FÅ)
MSF (FK)

Utdragsbestyrkande
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Ks § 109

Dnr MEX.2018.31

Fiskehamnen
Kommunstyrelsens beslut
Fastslå markägarens viljeinriktning över rådighet på den kommunalägda
marken i Fiskehamnens norra delar.
Sammanfattning
Oxelösunds kommun äger mark i Fiskehamnen. I hamnen finns olika
verksamheter med olika inriktning inom varvsverksamhet, handel,
småindustri, kulturell verksamhet samt tillfälliga övernattningar.
Detaljplanerna styr markanvändningen och därmed även byggnation. Den
mark som kommunen idag äger är strategisk viktigt att fortsätta äga
eftersom då har kommunen möjligheter att bland annat påverka utformning
av Fiskehamnen. Det finns 3 olika detaljplaner över området och de är
flexibla och medger olika inriktningar finns behov att tydliggöra markägarens
planer över området.
En kartbild är framtagen över området där markanvändningen är
tematiserad.
De föreslagna kategorierna på kartan är:
·

Byggnation, enligt den byggrätt som finns angiven i detaljplanen.

·

Natur, bevaras enligt biotopskydd samt Kommunstyrelsebeslut efter
”rådslag”. På grund av att detaljplanen från 1985 medger hamn (Th)
inom området.

·

Kultur och turism, för att få en sammanhållen yta för ändamålet och
ge allmänheten tillgång till området.

Rekommendationen av mark och exploateringsstrateg är att ingen ytterligare
mark inom hamnområdet skall säljas där kartan förordar kultur och turism.
Däremot ges möjligheter till att arrendera marken. Säljs marken förloras
möjligheten att råda över markanvändningen (tematiseringen)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks
Karta över fiskehamnen
______
Beslut till:
KC (FK)
MEX (FÅ)
Utdragsbestyrkande
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MSF (FK)

Utdragsbestyrkande
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Dnr MEX.2018.14

Köp av gäststuga inom Västra Femöre 1.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Oxelösunds kommun köper en byggnad
belägen på fastigheten Västra Femöre 1 i Oxelösunds kommun för
tvåhundrafemtiotusen (250000) kronor.
2. Finansieringen sker genom övriga under år 2018 pågående
fastighetsförsäljningar.

Sammanfattning
Ägaren till byggnaden som idag är belägen inom fastigheten Västra Femöre
1 har uppfört byggnaden utan att ha jordägarens tillåtelse till åtgärden.
Byggnaden används som fritidshus. Bygglov har sökts och beviljats efter att
byggnaden uppfördes, fortfarande utan jordägarens godkännande. En
brygga har förlängts utan jordägarens medgivande.
Området omfattas av en detaljplan som tagit ställning till i vilken omfattning
vattenområdet får bebyggas. I detta fall ligger cirka hälften av bryggan
utanför detta område, det saknas bygglov, strandskyddsdispens och
jordägarens godkännande.
Ägaren har betalat arrendatorn på arrende
ett årligt
belopp för att ha byggnaden i området samt ha tillgång till el och färskvatten.
Upplåtelsen betraktas av jordägaren som en andrahandsupplåtelse som inte
är godkänd.
Ett förslag till överenskommelse har utarbetats som innebär att kommunen
köper huset. Köpet av huset är ett köp av lös egendom som även slutligt
reglerar ägaren till byggnadens frånträde och tidigare investeringar i
området. Överenskommelsen innefattar att den ej godkända delen av
bryggan ska rivas av ägaren till uppförd byggnad och att ägaren till
byggnaden ska ta bort el och vattenledningar mellan byggnaden och
arrendeställe
Efter avtalets godkännande av båda parter
så äger Oxelösunds kommun byggnaden och gjorda markarbeten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks
Köpeavtal.pdf
______
Beslut till:
KCH (FK)
Utdragsbestyrkande
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MEX (FÅ)
Ägaren till byggnad (FK)

Utdragsbestyrkande
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Dnr MEX.2017.43

Aspa 2:8 - Arkeologisk undersökning
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att beställa en arkeologisk utredning inom
Aspa 2:8, Aspa 2:10 och Oxelö 7:13 till en kostnad av 250 tkr.
2. Kostnaden finansieras dels ur budgeten för Mark- och exploatering, 200
tkr, och dels inom Kommunstyrelsens särskilda satsning på mark,
exploateringar och saneringar, 50 tkr.
Sammanfattning
Området som är aktuellt för en arkeologisk utredning är idag detaljplanelagt
för industriändamål. Detaljplanen är från år 1979. En arkeologisk utredning
är ett krav om markanvändningen ska ändras ifrån dagens
jordbruksinriktning till industri.
Oxelösunds kommun har tidigare fått förfrågan om industrietableringar i
området och Kommunstyrelseförvaltningen önskar få utredningen
genomförd för att öka möjligheterna till företagsetableringar samt klargöra de
arkeologiska värdena i området. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit
kontakt med Länsstyrelsen och bett dem återkomma med behov och
eventuell kostnad för en utredning. Länsstyrelsen har ansett utredningen
nödvändig och tagit fram en kostnad för den samma genom extern konsult
innebärande en kostnad om 250000 kronor exklusive moms. Kostnaden ska
utgöra ett tak som inte ska överskridas utan godkännande av Oxelösunds
kommun. Arbetet beräknas kunna utföras under hösten 2018 och
slutredovisas i slutet av januari 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks
______
Beslut till:
KCH (FK)
MEX (FÅ

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS.2018.101

Förvaltarprocess – utredning med förslag till förändrad
förvaltarprocess och organisation för kommunens
verksamhetsfastigheter
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom utredningens förslag daterad 201805-16 om framtagande av målsättning för kommunens förvaltning av
verksamhetsfastigheter och inrättande av fastighetsorganisation underställd
kommunchef.
2. Kommunchefen ges i uppdrag att utarbeta förslag till målsättning för
kommunens förvaltning av sina verksamhetsfastigheter och återkomma med
förslag till Mål och budgetberedning och Kommunstyrelse inom ramen för
budget 2019—21
3. Kommunchefen ges i uppdrag att genomföra konsekvensbeskrivning av
införande av fastighetsorganisation enligt utredningsförslaget bestående av
förvaltare, driftcontroller och projektledare. Konsekvensbeskrivning ska
rymma förslag till finansiering av utökad organisation och effekt för
Kustbostäder i Oxelösund AB.
4. Kommunchefen ges i uppdrag att säkerställa att redovisningsprincip K3
används som standard för kostnadsredovisning av samtliga som är
verksamma i förvaltning av kommunens verksamhetsfastigheter
5. Kommunchefen ges i uppdrag att ta fram förslag till genomförande av och
finansiering av statusbesiktningar/förädlingsrapporter för kommunens
verksamhetsfastigheter
6. Kommunchefen ges i uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen med
förslag om genomförande och finansiering av reinvesteringsprojekt i
kommunens verksamhetsfastigheter baserade på
statusbesiktning/förädlingsrapport för kommunens verksamhetsfastigheter

Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav i verksamhetsplan 2017 i uppdrag att genomföra
utredning av kommunens Förvaltarprocess. För genomförande av
utredningen har den externa konsulten Daniel Svensson, ES Management
anlitats. Utredningen är nu klar och dess innehåll och förslag har redovisats
för Kommunstyrelsens strategidag 2018-04-11 och för förvaltningschefer och
personal vid Kustbostäder vid seminarium 2018-05-15.
Utredningens slutsatser är bland annat att:
- Den process som hanterar förvaltningen av kommunens
Utdragsbestyrkande
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verksamhetsfastigheter, förvaltningsprocessen, behöver utvecklas,
tydliggöras, och en bättre rollfördelning för de som verkar i denna process
behöver skapas. Ett led i detta förtydligande är förvaltningen av kommunens
fastigheter ges en tydlig målsättning.
- Kommunens förvaltningsprocess kan utvecklas genom tydliggörande av
delprocesser, vem som bör ansvara för respektive delprocess samt hur
samverkan behöver ske i processen.
- Kommunen behöver utveckla en egen fastighetsförvaltande organisation
som definierar, planerar, prioriterar och följer upp den förvaltning som sker av
kommunens verksamheter. Kustbostäder i Oxelösund AB skulle därmed ges
ett förtydligat uppdrag som fokuseras till administration, tillsyn, skötsel,
felavhjälpande underhåll och planerat underhåll.
- Kommunens förvaltningsorganisation föreslås ansvara för kontakt med
hyresgäster dvs kommunens verksamheter avseende problem eller ändring
av nuvarande fastigheter och behov av utveckling av nya lokaler, definition
och uppföljning av de tillsyn skötsel, felavhjälpande underhåll och planerat
underhåll, planering, prioritering och budgetering av kommande planerat
underhåll, reinvesteringar och investeringar i verksamhetsfastigheter genom
om-, till- och nybyggnationer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks
Rapport förvaltningsprocess Oxelösunds kommun
Dagens sammanträde
Kommunchef Johan Persson föredrar ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom utredningens förslag daterad 201805-16 om framtagande av målsättning för kommunens förvaltning av
verksamhetsfastigheter och inrättande av fastighetsorganisation underställd
kommunchef.
2. Kommunchefen ges i uppdrag att utarbeta förslag till målsättning för
kommunens förvaltning av sina verksamhetsfastigheter och återkomma med
förslag till Mål och budgetberedning och Kommunstyrelse inom ramen för
budget 2019—21
3. Kommunchefen ges i uppdrag att genomföra konsekvensbeskrivning av
införande av fastighetsorganisation enligt utredningsförslaget bestående av
förvaltare, driftcontroller och projektledare. Konsekvensbeskrivning ska
rymma förslag till finansiering av utökad organisation och effekt för
Kustbostäder i Oxelösund AB.
4. Kommunchefen ges i uppdrag att säkerställa att redovisningsprincip K3
används som standard för kostnadsredovisning av samtliga som är
verksamma i förvaltning av kommunens verksamhetsfastigheter
5. Kommunchefen ges i uppdrag att ta fram förslag till genomförande av och
Utdragsbestyrkande
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finansiering av statusbesiktningar/förädlingsrapporter för kommunens
verksamhetsfastigheter
6. Kommunchefen ges i uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen med
förslag om genomförande och finansiering av reinvesteringsprojekt i
kommunens verksamhetsfastigheter baserade på
statusbesiktning/förädlingsrapport för kommunens verksamhetsfastigheter
Förslag
Linus Fogel (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut.
______
Beslut till:
Kommunchef (FÅ)
Kustbostäder (FK)
Ekonomi (FK)

Utdragsbestyrkande
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Ks § 113

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

Anne-Charlotte
Isaksson
Susanne Nielsen
Richard Andersson
Johan Persson

2018-04-09

Punkt i
del.
Ordn

Beslutets innehåll i korthet

Beslutet
hittas

D.3

Oxelö fsk, Vikariat heltid S
Hellström
Kost extratjänst visstid
Saadieh Mahmoud
Ramavtal Markkonsult

Personakt

2018-04-09

D.3

2018-04-09

F.4

2018-04-09

Margrita Sjöqvist
Niclas Nordström
Niclas Nordström
Niclas Nordström
Anette Johnson

2018-03-28
2018-03-16
2018-03-26
2018-03-27

Carola Ånelöf I
Birgitta Hell

2018-04-09

2018-04-05

2018-03-05

Peter Rasmussen

A.2

D.3

D.3
D.3
D.18

2018-04-12
Peter Rasmussen

2018-04-13

D.18

Fullmakt att företräda
Oxelösunds kommun

Personakt
Avtalsdata
basen
Castor

Tillstånd brandfarlig vara
Tillstånd brandfarlig vara
Tillstånd brandfarlig vara
Visstids avtal 6-mån usk
Björntorp Sundavägen SD

Castor
Castor
Castor
Personakt

Tv-avtal usk ht gr 4, AMS
Tv-avtal usk ht Frösäng,
KG
Medgivande för rektor
musikskolan att åka
utomlands Leeuwarden i
Nederländerna,
Medgivande för

Personakt
Personakt

Utdragsbestyrkande
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musikskolan 6 lärare att
åka utomlands.
Sherborne, England,
Peter Rasmussen

2018-03-01

D.18

Jan Thorell

2018-04-10

D.3

Carolina Bergstrand

2018-04-30

D.3

Rosie Lindberg

2018-05-11

D.3

Anette Johnson

2018-04-5

D.3

Richard Andersson

2018-04-20

F.3

Johan Persson
Åsa Berg
Christer Lindahl
Christer Lindahl

201802-28
2018-06-11
2018-04-16
2018-04-18

A.1
D.3
D.3
D.3

Christer Lindahl

2018-04-26

D.3

Päivi Pannula

20180427

D.3

Tomas Ekholm

2018-04-27

D:3

Maria Malmberg/
Jens Andersson
Sara Littorin/Malin
Lindèn
Sara Littorin/Malin
Lindèn
Sara Littorin/Malin
Lindèn
Richard Andersson

2018-04-012018-04-30
2018-04-012018-04-30
2018-04-012018-04-30
2018-04-012018-04-30

B.9

Susanne Nielsen

2018-04-30
2018-05-02

B.12
B.12
B.12
F.3
D.3

Jan Thorell

2018-05-03

D.3

Margita Holmström

2018-05-04

D.3

Margita Holmström

2018-04-30

D.3

Medgivande för 2 lärare vid
D-skolan att åka utomlands,
Chicago, USA
Anställd på extratjänst,
tidsbegränsad 1 år.
Ändring av ssg,
nattpatrullen.
KT
Tv-anställning Ht sunda 2,
usk, HH
Visstid 6 mån, usk,
Sundavägen, SD
Tilldelning Marksanering
Flädern
Samarbetsavtal gällande
oljeskydd
Tv-avtal LSS-handläggare,
IE, heltid
Tv-anställning fr.om 180414
A.K - Lärare 100%
Tv-anställning fr.om 180814
A.P – Lärare 100%
Tv-anställning fr.om 180730
Z.T – Lärarass100%
Tf vikariat 20% 180515180831 Utvecklingsstrateg
Visstids-anställning mer än 6
mån, lärare 100% MMK
Avtal båtplatser och sjöbodar
Avslag
Bifall
Delvis bifall
Tilldelningsbeslut Ramavtal
Rivning
Tv-anställning from 180514
Kock Veronica Friberg
Visstidsanställning,
lönebidrag S.L
Tv-anställning, heltid,
boendestödjare, SB
Vt-anställning,
boendestödjare, ME
Utdragsbestyrkande
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Personakt
Personakt
Castor
Tendsign
Personakt
Personakt
Personakt
Personakt
Personakt
Personakt
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BAB-diariet
BAB-diarie
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Personaakt
Personakt
Personakt
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Marie Hansson

2018-05-03

D3

Marie Hansson

2018-05-03

D3

Charlotte Axelsson
Charlotte Axelsson
Charlotte Axlesson
Tomas Ekholm

2018-05-03
2018-05-03
2018-05-03
2018-05-04

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

Carolina Bergstrand
Richard Andersson

2018-06-04
2018-05-04

D.3
F.3

Tomas Ekholm
Christer Lindahl

2018-05-04
2018-04-26

D:3
D:3

Jens Andersson
Christer Lindahl

2018-05-07
2018-04-26

B.8
D:3

Anders Magnusson
Tomas Ekholm

2018-03-15
2018-05-07

D:3
D:3

Johan Persson

2018-05-07

C.13

Johan Persson

2018-05-07

C.13

Niclas Nordström

2018-04-03

Niclas Nordström
Johan Persson

2018-04-11
2018-04-26

C:1

VT-AnställningIdrottsinstruktör EJ
VT-AnställningIdrottsinstruktör FG
Visstidsanställning U.P
Visstidsanställning E.N
TV-anställning H.A
Tv-anställning lärare D.J.
Tv-anställning, usk
hemvården b-torp, ESS
Tilldelningsbeslut Ramavtal
Vattenspolning
Tv-anställning lärare C.G.
Tv-anställning 100% lärare
MW fr.om 180814
Upplåtelse försvarsmakten
TV-anställning 100% Lärare
LT fr.om 180814
Tv-anställning, cafépersonal
Visstidsanst. mer än 6 mån
Lärare 100% C.D.
Beslutsattestant Christer
Åhlfeldt
Tidsbegränsad beslutsattestant Magnus Pettersson
Föreläggande fastighetsägare Ramdalsskolan
Föreläggande - verksamhet Ramdalsskolan
Investering, Installation
självdragsventilation Stallet

______

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS.2018.2

Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Redovisade delgivningar läggs till handlingarna.
Delges:
Kommunrevisorerna
Revisionsrapport- Grundläggande granskning
Utbildningsnämnden
Protokollsutdrag Un § 20 Lokalförsörjningsutredning
Vård-och omsorgsnämnden
Protokollsutdrag Von § 24 Budgetuppföljning per mars
Direktionen för Nyköping/Oxelösunds vattenverksförbund
Protokoll 2018-03-22
Regionstyrelsen
Protokoll 2018-04-12
Växelnämnden
Protokoll 2018-04-17
______

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS.2017.81

Taxa för mobil scen
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras för att klargöra vilken kostnad det blir för kunden att
hyra scenen.
Sammanfattning
En mobil scen har köpts in till kommunen via miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden. Scenen förvaras, transporteras och monteras
av Kustbostäder AB och kan bokas i bokningssystemet FRI hos kultur- och
fritidsförvaltningen.
Scenen ska i första hand vara bokningsbar för evenemang i Oxelösund som
arrangeras av registrerade föreningar, organisationer och företag, förutsatt
att de delar en demokratisk värdegrund.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår följande taxor för scenen (KFN 2018-0522, § 25 ):
1. Evenemang som arrangeras i Oxelösund och som är gratis för besökarna:
1000 kr per dag plus kostnad för montering och transport.
2. Evenemang med inträde samt evenemang utanför Oxelösunds kommuns
gränser: 6 000 kr per dag plus kostnad för montering och transport.
3. Från dag två och följande dagar är priset 50 % av den fastställda taxan
Kommunstyrelseförvaltningen har inga invändningar mot kultur- och
fritidsnämndens förslag. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta
i enlighet med förslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ksf 2018-05-22, Mobil scen
Kfn § 25 - Taxa för mobil scen
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. Godkänna förslaget till taxa för den mobila scenen.
2. Fastställa komplettering till grunderna för taxesättning inom kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsområde.
3. Beslutanderätten för taxa för den mobila scenen delegeras till kultur- och
fritidsnämnden.
Utdragsbestyrkande
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Förslag
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för att klargöra vilken
kostnad det blir för kunden att hyra scenen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag och finner att
kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunstyrelseförvaltningen
för vidare handläggning.
______
Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen (FÅ)

Utdragsbestyrkande
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2018-05-30

Dnr KS.2018.90

Etapp 2, Inriktningsbeslut Ny Trafik MÄLAB
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Anta kommunens yttrande över godkännande av Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om att fastställa MÄLAB
inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafiken Etapp 2.
Sammanfattning
År 2012 ingicks en avsiktsförklaring av de kollektivtrafikansvariga om att
etablera en ny regionaltågstrafik i form av ett storregionalt stomnät för
arbets- och vardagsresande i länen runt Mälardalen och Stockholm. Syftet
var att dra nytta av medfinansieringen av Citybanan, pendeltågstunneln
under centrala Stockholm, och samtidigt bidra till att uppnå de regionala så
kallade EBS-målen (En Bättre Sits).
År 2014 ingicks inom ramen för MÄLAB-samarbetet ett Samverkansavtal
och beslut fattades om allmän trafikplikt och om att anskaffa 33 egna tåg för
den planerade trafiken. För trafiken i Etapp 2 är behovet uppe i totalt 50 tåg,
ytterligare 3 till Sörmland. Etapp 2 uppskattas innebära en ökad kostnad på
179 miljoner för Sörmland, beräknat på ett schablonantagande om system
och förvaltningskostnader. Oxelösunds kommun blir som en av
medlemmarna i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet borgenär för
investeringen.
Målsättningen för Etapp 2 innebär bland annat att timmestrafik ska uppnås
mellan kl 06-23, fler avgångar även på helger, fler genomgående tåg i
Stockholm och att biljettsystemet Movingo byggs ut med enkelbiljetter.
Nyköpingsbanan får 6 nya dubbelturer per vardag.
På Direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets möte den 3:e maj
2018 beslutades, under förutsättning att samtliga medlemsfullmäktige fattar
erforderliga beslut, att fastställa MÄLAB:s Inriktningsbeslut inför upphandling
av regionaltågstrafiken Etapp2. Direktionen föreslår nu åt respektive
fullmäktige i länet att godkänna Direktionens beslut att fastställa MÄLABS:s
Inriktningsbeslut från den 14:e mars 2018. Under vintern 2018/
/2019 kommer detta Inriktningsbeslut att följas av ett genomförandebeslut,
vilket även det ska fastställas genom beslut i samtliga medlemmars
fullmäktige.
Ett medskick från Direktionen till Sörmlands ledamöter i MÄLAB:s styrelse är
det ska vara en fortsatt hög ambitionsnivå för den regionala tågtrafiken.
Sörmland ska fortsätta vara en aktiv part i arbetet inom MÄLAB
Utdragsbestyrkande

Blad 36

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-30

(Mälardalstrafik AB) och där verka för en ökad attraktivitet, stabilitet och
utökad turtäthet i tågtrafiken. Vid sammanträdet den 3:e maj noterades även
att nuvarande Samverkansavtal inom ramen för MÄLAB-samarbetet medger
förändringar under avtalstiden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks_godkänd version
Kallelse och fo¨rslag till dagordning fo¨r direktionens sammantra¨de 3 maj
2018 (endast §15).pdf
______

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS.2017.128

Plan för hantering av hot och våld mot förtroendevalda
Kommunstyrelsens beslut
1. Plan för hantering av hot-, och våldssituationer samt trakasserier riktade
mot förtroendevalda fastställs.
2. De kostnader som är förenade med planens insatser 2018 (37 000 kr)
finansieras via kommunstyrelsens budget för oförutsett/ofördelade medel.
3. De kostnader som är förenade med planens insatser 2019 (64 500 kr)
finansieras genom utökning av kommunstyrelsens budget
4. De kostnader som är förenade med planens insatser 2020-2021 (28 500
kr/år) finansieras genom utökning av kommunstyrelsens budget
5. Ansvaret för vidare utveckling och revidering av planen delegeras till
kommunstyrelsen.
6. Politiska partier, representerade i kommunfullmäktige, uppdras att utse en
säkerhetsansvarig.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017 (KF 2017, § 121) att tillsätta en
trygghetsberedning med uppdrag att utarbeta en plan för hantering av hot
och våld riktat mot förtroendevalda.
Trygghetsberedningen har utarbetat ett förslag till Plan för hantering av hot-,
och våldssituationer samt trakasserier riktade mot förtroendevalda. Syftet
med planen är att, så långt det är möjligt, skapa en trygg och säker
arbetssituation för kommunens förtroendevalda när de utför sina offentliga
förtroendeuppdrag.
Planen beskriver ett förebyggande arbete som omfattar utbildning av
förtroendevalda samt vägledning för den förtroendevaldas egen hantering
sin säkerhet. Planen beskriver vidare, i en rutin, hur en hot- och
våldssituation ska hanteras efter det att den har inträffat, med avseende på
stöd till den utsatta och ansvarsfördelning mellan de politiska partierna och
kommunens tjänstemannaorganisation.
Trygghetsberedningens förslag
Trygghetsberedning föreslår att planen fastställs samt att de kostnader som
är förenade med att förverkliga planen 2018-2021 finansieras via
kommunstyrelsen.
För att underlätta det fortsatta arbetet med säkerhet för förtroendevalda
föreslår trygghetsberedningen att ansvaret för utveckling och revidering av
Utdragsbestyrkande
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planen delegeras till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Kommunstyrelseförvaltningens förslag avviker från trygghetsberedningens
genom att föreslå att finansiering av de kostnader som är förenade med
planen, utom de personella som tillhandahålls, överlåts till de politiska
partierna.
Förvaltningen konstaterar att en förutsättning för rutinens tillämpning är att
de politiska partierna har en utsedd säkerhetsansvarig. Förvaltningen
föreslår därför att de politiska partierna får i uppdrag att utse en
säkerhetsansvarig.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks
Plan för hot, våld och trakasserier, version 2018-05-16.pdf
Bilaga 1, Vägledning för egen riskanalys.pdf
Bilaga 2, Vägledning för hantreing av hot- eller våldssituationer.pdf
Bilaga 3, Rutin för hantering av hot- och våldssituationer.pdf
Bilaga 4, Kontaktlista.pdf
Bilaga 5, Mall för incidentrapportering och händelsedokumentation.pdf
Dagens sammanträde
1.A Trygghetsberednings förslag till beslut
1. Plan för hantering av hot-, och våldssituationer samt trakasserier riktade
mot förtroendevalda fastställs.
2. De kostnader som är förenade med planens insatser 2018 (37 000 kr)
finansieras via kommunstyrelsens budget för oförutsett/ofördelade medel.
3. De kostnader som är förenade med planens insatser 2019 (64 500 kr)
finansieras genom utökning av kommunstyrelsens budget
4. De kostnader som är förenade med planens insatser 2020-2021 (28 500
kr/år) finansieras genom utökning av kommunstyrelsens budget
5. Ansvaret för vidare utveckling och revidering av planen delegeras till
kommunstyrelsen.
1.B Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
1. Plan för hantering av hot-, och våldssituationer samt trakasserier riktade
mot förtroendevalda fastställs.
2. Politiska partier, representerade i kommunfullmäktige, uppdras att utse en
säkerhetsansvarig.
3. De personella resurser som behövs för arbetet, enligt planens rutin och för
utveckling av planen, tillhandahålls och finansieras via kommunstyrelsen/
kommunstyrelseförvaltningen.
4. Finansiering av övriga kostnader som är förenade med planen överlåts till
de politiska partierna att hantera.
Utdragsbestyrkande
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5. Ansvaret för vidare utveckling och revidering av planen delegeras till
kommunstyrelsen.
Förslag
1. Linus Fogel (S) förslår bifall till förslag 1A. Inge Ståhlgren (S), Patrik
Renfors (V) och Björn Johansson (MP) instämmer.
2. Dag Bergentoft (M) föreslår bifall till förslag 1B.
3. Ordförande föreslår följande tillägg till förslag 1A: Politiska partier,
representerade i kommunfullmäktige, uppdras att utse en säkerhetsansvarig.
Beslutsgång
1. Ordföranden frågar om förslag 1A tillsammans med sitt eget
tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag 1A.
2. Ordföranden frågar om förslag 1B och finner att kommunstyrelsen avslår
förslaget.
Reservation
Dag Bergentoft (M) och Odd Mattson (M) reserverar sig emot beslutet till
förmån för Dag Bergentofts (M) förslag till beslut.
______
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Dnr KS.2014.150

Översiktsplan "Oxelösund 2030"
Kommunstyrelsens beslut
Översiktsplan ”Oxelösund 2030” med tillhörande handlingar godkänns.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Översiktsplan ”Oxelösund 2030” med tillhörande handlingar antas.
Sammanfattning
Oxelösund 2030 är ett strategiskt planeringsdokument som utgår från Vision
2025. Det är ett dokument framtaget med en politisk styrgrupp som visar hur
och var kommunen ska utvecklas beträffande mark och vattenanvändning.
Kommunens ambition är att befolkningen ska öka med 1 procent per år. Det
innebär att samhällsplaneringen ska följa den riktningen med nya bostäder
och arbetsplatser, utveckling av infrastruktur samt fler utbildningsplatser.
Oxelösund 2030 är en översiktsplan som fokuserar på att skapa möjligheter
för fler att bo och arbeta i kommunen. Det innebär att fler nya
verksamhetsområden pekas ut i planen och att befintliga bostadsområden
ses över för att möjliggöra förtätning. Översiktsplanen är ett viktigt dokument
i det framtida arbetet med fysisk planering i Oxelösunds kommun då det
fungerar som vägledande för detaljplanering och lov. Planen innehåller
riktlinjer för hela Oxelösunds kommun, fördelat på 71 geografiska områden.
Därutöver innehåller planen ställningstaganden för 13 ämnesområden med
38 underrubriker.
Till Oxelösund 2030 hör en Hållbarhetsbedömning där konsekvenserna som
ett genomförande bedöms medföra framgår.
Oxelösund 2030 var mellan 2018-02-07 och 2081-04-08 ute på utställning
där medborgare, myndigheter, företag och organisationer hade möjligheter
att lämna synpunkter på förslaget. Under utställningen inkom 47 yttranden
som nu har besvarats i ett utställningsutlåtande. Efter utställningen har
Oxelösund 2030 arbetats om till den produkt som nu föreslås antas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Antagande
Översiktsplan Oxelösund 2030 Antagande
Utställningsutlåtande
Hållbarhetsbedömning ÖP Oxelösund 2030
Bilaga Områdesspecifika riktlinjer kulturmiljö.docx
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Dagens sammanträde
Förslag
Ordföranden föreslår bifall till framskrivet förslag. Inge Ståhlgren (S), Björn
Johansson (MP), Patrik Renfors (V), Dag Bergentoft (M) och Bo Höglander
(C) instämmer.
______
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Ks § 119

Dnr KS.2017.170

Svar på medborgarförslag om ätbar park i Oxelösund
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning
I december 2017 inkom ett medborgarförslag om en ätbar park i Oxelösund.
Förslagsställaren framför att ”det är viktigt med information, inspiration och
kunskap om att vårt livsmedel är en naturresurs” och menar därför att en
ätbar park kan bidra till ökad kunskap om odlade livsmedel samt fungera
som en mötesplats.
För tillfället pågår ett arbete med att anlägga en stadsodling på Frösängs
gärde. Kommunen har mottagit medel från Boverket för att genomföra ett
projekt där stadsodlingen fungerar som en mötesplats för Oxelösundarna,
vilket en ätbar park också kan bidra till. I stadsodlingsprojektet skulle
eventuellt även en ätbar park kunna ingå.
Kommunstyrelsen har begärt ett yttrande i ärendet från Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden som föreslår att medborgarförslaget ska
bifallas.
Innan delprojektet ätbar park införlivas i stadsodlingsprojektet bör en
helhetsbild för utvecklingen av Frösängsgärde tas fram och inte bara för
odlingsprojekten. Detta uppdrag har Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen på sitt bord och arbetet pågår. Om
utredningen visar att en ätbar park är genomförbar inom det befintliga
projektet kan parken tidigast anläggas inför sommaren 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks
Msn § 36- Yttrande över medborgarförslag om ätbar park
Medborgarförslag om ätbar park i Oxelösund
______
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Ks § 120

Dnr KS.2017.141

Svar på motion om kommunfullmäktiges mål
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen om kommunfullmäktiges mål avslås mot bakgrund av att ett
utvecklingsarbete avseende standard för målformulering och uppföljning av
mål redan påbörjats.

Sammanfattning
Moderaterna har lämnat en motion avseende kommunfullmäktiges mål.
Förslagsställaren menar att kommunen bara behöver en handfull mål med
syftet att lyckas att ”vara bra på att vara kommun”. Förslaget är att:
- KF utreder och föreslår en handfull relevanta och mätbara mål som ger KF
möjlighet att följa hur de olika nämnderna och styrelserna lyckas med att
göra Oxelösunds kommun bra på att vara kommun.
- Definitionen och mätningen av målen bör göras av en fristående extern
organisation så att resultaten går att jämföra med andra kommuner.
- Val av mål bör påverka den politiska organisationen.
I dagsläget pågår ett utvecklingsarbete avseende kommunens mål samt
uppföljning av desamma. Arbetet sker inom ramarna för mål-och
budgetberedningens process och leds av kommunchefen. Inriktningen är att
mål ska vara SMART:a, d.v.s. specifika, mätbara, accepterade och tidssatta.
Vidare föreslås att hänsyn tas till SKL:s rekommendationer avseende
riktlinjer för målarbete. Som grund för att mäta mål används de mått och
rekommendationer som gemensamt tagits fram mellan kommuner och SKL
och som återfinns i databasen Kolada som drivs av Rådet för främjande av
kommunala analyser (RKA). En viktig samling mått som många kommuner
använder sig av i denna databas är Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)
som utvecklats för att med ett begränsat antal mått ge Kommunfullmäktige
en överblicksbild över det kvalitetsmässiga läget i kommunens
verksamheter.
Med anledningen av att arbetet är igångsatt samt att det finns ett stort
mervärde i att organisationen själv äger och mäter sina mål, föreslås
förslaget avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks
Motion om kommunfullmäktiges mål

Utdragsbestyrkande

Blad 44

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-30

______

Utdragsbestyrkande

Blad 45

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 121

2018-05-30

Dnr KS.2018.84

Årsredovisning och ansvarsfrihet 2017 för Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen för 2017 godkänns.
2. Direktionen för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för 2017.
Sammanfattning
Revisorerna har granskat årsredovisningen 2017 för Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet. De tillstyrker att myndighetens årsredovisning
godkänns och att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks- Årsredovisning och ansvarsfrihet 2017 för Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet
Revisionsberättelse 2017 - Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Revisionsrapport 2017 - granskning av årsbokslut 2017
Protokoll Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 2018-03-01
Årsredovisning 2017 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
______

Utdragsbestyrkande

Blad 46

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 122

2018-05-30

Dnr KS.2018.102

Ansvarsfrihet för Regionstyrelsen 2017
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Regionstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2017
Sammanfattning
Regionförbundet Sörmlands revisorer har granskat regionförbundets
verksamhet och bokslut för år 2017. Revisorerna föreslår att
årsredovisningen ska godkännas och att regionstyrelsen och dess
ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks- Begäran om ansvarsfrihet för Regionstyrelsen
Revisionsberättelse för år 2017 för Regionförbundet
Revisonsrapport - granskning av bokslut och årsredovisning per 2017-12-31
Protokollsutdrag § 14 Årsredovisning år 2017 för regionstyrelsen
Årsredovisning 2017 för regionförbundet Sörmland
______

Utdragsbestyrkande

Blad 47

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 123

2018-05-30

Dnr KS.2018.103

Årsredovisning och ansvarsfrihet för samordningsförbundet
RAR 2017
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen godkänns
2. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Sammanfattning
Revisorerna har granskat årsredovisningen 2017 för Samordningsförbundet
RAR. De tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks- Årsredovisning och ansvarsfrihet för
samordningsförbundet RAR 2017
Revisionsberättelse 2017 - Samordningsförbundet RAR
PM - granskning av årsredovisning och interna kontroller 2017 Samordningsförbundet RAR
Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet RAR
Protokoll Förbundsstyrelsen 2018-03-26 - Samordningsförbundet RAR
______

Utdragsbestyrkande

Blad 48

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 124

2018-05-30

Dnr KS.2018.95

Information- Investering Stenvikshamnen/badet
Dagens sammanträde
Tf miljö-och samhällsbyggnadschef Camilla Norrgård Sundberg informerar.
______

Utdragsbestyrkande

Blad 49

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 125

2018-05-30

Dnr MEX.2018.40

Information- Tomtavgränsning för bostadsarrenden
avseende fritidsändamål
Dagens sammanträde
Mark-och exploateringsstrateg Jens Andersson informerar.
______

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 126

2018-05-30

Dnr KS.2018.19

Tema personal strategiska frågor
Dagens sammanträde
Personalchef Henny Larsson informerar om:
- Sjukfrånvaron 2018
- Rehabstöd till vård-och omsorgsförvaltningen
- HBTQ-satsningen
- Ledarutveckling 2018
______

Utdragsbestyrkande

Blad 51

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 127

2018-05-30

Dnr KS.2018.3

Information från kommunalrådet och kommunchefen
Dagens sammanträde
Kommunchef Johan Persson informerar om:
- Ljud- och bildupptagningsförbud på Koordinaten och kommunhuset
- Investering i två stycken pelare på Ramdalen
- Avtal med ung företagsamhet
- Nytt trädäck i Fiskhamnen
- Lägesrapport ny förskola/skola
- Bevattningsförbud i Nyköping och Oxelösund
- Socialchef Päivi Pannula slutar
- Funderingar på att dela vård-och omsorgsförvaltningen i två förvaltningar.
- Länsstyrelsen har fattat beslut om att utöka VA-området Tallholmen.
Oxelösunds kommun kommer att överklaga beslutet
- Kommunen äger inte sjöbodarna som brann ned.
Ordföranden informerar om:
- Firandet av Femörefortets 15 års jubileum.
- Deltog på första årsmötet med Inera.
- Regionförbundets ledningskonferens
______

Utdragsbestyrkande

Blad 52

