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Övriga deltagare
Margrita Sjöqvist Controller §§ 66-67
Magnus Petersson ekonomichef §§ 66-73 §§ 27-30
Nils-Erik Selin Miljö-och samhällsbyggnadschef §§ 67-70
Andreas Trobeck Kustbostäder §71 § 93
Per Koman Alm VD Kustbostäder § 71 § 91
Jens Andersson Mark-och exploateringsstrateg §§ 72-80
Maria Malmberg Mark-och exploateringsstrateg §§ 72-77
Päivi Pannula Socialchef § 92
Sarah Heltborg fastighetsekonom §§ 92-93
Fredrik Hammarqvist Projektledare § 93
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Ks § 65
Kommunstyrelsens konsekvensbeskrivning 2019-2021
Ks § 66
Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen per mars
Ks § 67
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Ks § 69
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 65

2018-04-25

Dnr KS.2018.62

Kommunstyrelsens konsekvensbeskrivning 2019-2021
Kommunstyrelsens beslut
Konsekvensbeskrivningen fastställs och överlämnas till mål- och
budgetberedningen
Sammanfattning
Mål- och budgetberedningen har utarbetat preliminära ekonomiska ramar och
mål för budgetperioden 2019-2021 samt uppdragit till kommunens nämnder
att beskriva sin verksamhet för budgetperioden utifrån preliminära ramar och
mål.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till
konsekvensbeskrivning i enlighet med mål- och budgetberedningens
anvisningar.
Förslaget redovisar möjliga effektiviseringar och satsningar som medför
minskade kostnader med 662 tkr per år under budgetperioden, bland annat
genom en pensionsavgång samt genom effektiviseringar inom ekonomi och
IT. Vidare redovisas möjliga effektiviseringar som kan leda till minskade
kostnader i andra delar av organisationen än för de verksamheter som finns
under kommunstyrelsens ansvar.
Förslaget redovisar också satsningar som medför ökade kostnader med 644
tkr under 2019, 1 047 tkr under 2020 samt 1 062 tkr under 2021. Det handlar
bland annat om minskade intäkter för externt bokföringsuppdrag samt
kostnader för dataskyddsombud,
Förvaltningen föreslår att konsekvensbeskrivningen fastställs och överlämnas
till mål- och budgetberedningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ksf 2018-04-13
KS konsekvensbeskrivning 2019-2021, version 2018-04-17.pdf

Dagens sammanträde
Kommunchef Johan Persson föredrar ärendet.
______
Beslut till:
Kommunchef (FK)
Säkerhetsstrateg/Utredare (FÅ)
Kommunstrateg (FÅ)
Mål-och budgetberedningen (FÅ)

Utdragsbestyrkande
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Ks § 66

2018-04-25

Dnr KS.2018.64

Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen per mars
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens egna ekonomiska uppföljning per mars godkänns.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har ett anslag på 68,9 mkr som består av grundbudget,
67,4 mkr, och tilläggsanslag, 1,5 mkr. Dessutom ska kommunstyrelsen
använda bokslutsdispositioner till riktade åtgärder på 3,65 mkr.
Kommunstyrelsen förutser ett underskott på -6,2 mkr för helåret 2018.
Orsakerna till det negativa utfallet är dels förbrukandet av nämnda
bokslutsdispositioner, 3,15 mkr, och dels kostnader för sanering- och
evakuering för Ramdalsskolan, 3,0 mkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks- Ekonomisk uppföljning per mars för kommunstyrelsen

Dagens sammanträde
Controller Margrita Sjöqvist föredrar ärendet.

______
Beslut till:
Controller

Utdragsbestyrkande

Blad 5 (57)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 67

2018-04-25

Dnr KS.2018.65

Ekonomisk uppföljning för hela kommunen per mars
Kommunstyrelsens beslut
Den ekonomiska uppföljningen per mars godkänns.

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 -4,8 mkr, vilket är
en försämring med -18,8 mkr gentemot budget. I prognosen kan man ta
hänsyn till att kommunen fortfarande har en outnyttjad reserv på 5,1 mkr och
därmed är årsprognosen i dagsläget ett 0 resultat.
Verksamheterna bedömer ett sammanlagt budgetunderskott på -25,2 mkr,
beroende på Kommunstyrelsens underskott -6,2 mkr, Utbildningsnämndens
underskott, -6,0 mkr och Vård- och omsorgsnämndens underskott med -13,0
mkr.
Exploateringsverksamheten bedöms att hålla sin budget på 4,2 mkr.
I finansförvaltningen medför intäkterna från skatter och statsbidrag ett
budgetunderskott på -4,0 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. Helårsprognosen
är ett överskott på 6,5 mkr,
2,6 mkr bättre än budget.
Förra årets lägre investeringstakt har också påverkat årets
avskrivningskostnader som är 4,6 lägre än budget.
1,7 mkr av kommunens reserv för oförutsedda utgifter på 6,8 miljoner kr är
utnyttjade i dagsläget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ekonomisk uppföljning för hela kommunen 2018
Resultaträkning 2018, kommunen per mars.pdf
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Dagens sammanträde
Controller Margrita Sjöqvist föredrar ärendet.

______
Beslut till:
Utbildningschef (FK)
Socialchef (FK)
Miljö- och samhällsbyggnadschef (FK)
Kultur- och fritidschef (FK)
Ekonomichef (FK)
Redovisningschef (FK)
Controller (FK)

Utdragsbestyrkande
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Ks § 68

2018-04-25

Dnr KS.2018.60

Finansiering av evakuering, ersättningslokaler samt
markarbeten Ramdalsskolan
Kommunstyrelsens beslut
1. Annullerar av kommunstyrelsen tidigare fattat beslut 2017-10-18 § 167
punkt 4, avseende finansiering av prognostiserad kostnad för
evakueringslokaler.
2. Finansiering av hela den prognostiserade kostnaden på 1825 tkr sker via
KS oförutsett 2018.
3. Finansiering för oförutsedda kostnader med anledning av ökade kostnad
för markberedning och avlopp med 700 tkr via KS oförutsett.
4. Finansiering av kostnad för utökad hyrestid för ersättningslokaler med 216
tkr via KS oförutsett.
5. Attestant för projektet är Fastighetsekonom.
Sammanfattning
Under 2017 beslutade kommunstyrelsen den 18:e oktober § 167 att
kostnaden för markarbeten, evakuering, hyra av paviljonger samt
etableringskostnader på totalt 1825 tkr ska delfinansieras ur 2017 års resultat
med 1321 tkr. Resterande belopp på 504 tkr belastar KS oförutsett 2018.
Följden blir att 2017 års beslut ändras till att hela kostnaden på 1825 tkr
belastar KS oförutsett 2018.
Orsaken till detta är att projektet startade senare på grund av att nämndbeslut
om tillfällig detaljplaneändring krävdes. Åtgärderna påbörjade först under
2018.
Projektet har haft ökade kostnader gällande markberedning och avlopp.
Befintlig asfalterad yta som paviljongleverantör godkänt som del av
uppställningsyta för paviljonger underkändes med kort varsel från
paviljongleverantör då marklutningen visade sig vara för stor. Detta har
medfört oförutsedda kostnader då asfalt blev tvunget att demonteras och en
större grusyta behövde beredas. Höga vattennivåer i mark har
problematiserat installationen av avloppspump vilket har krävt bortpumpning
av vatten samt fastgjutning av avlopp. Vid schaktningsarbeten för
avloppsstam har marken vart svårschaktad på grund av mycket sprängsten
och stora stenbumlingar vilket påverkat tidplanen och kostnaden.
Oförutsedda kostnader gällande markarbeten och avlopp är totalt 700 tkr.

Förlängd tidplan ger kommunstyrelseförvaltningen ökade
hyreskostnader för ersättningslokaler 2018. I det tidigare beslutet från
Utdragsbestyrkande
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18:e oktober 2017 uppskattades hyresperioden för paviljonger till 9 månader
med en totalkostnad på 648 tkr. Etapp 1 av saneringen pågår och
förvaltningen ser nu att tidsåtgången är snävt beräknad och att projektet
kommer löpa över årsskiftet. Hyreskostnaden för 2018 kommer öka med
ytterligare 3 månader, den totala ökningen för hyreskostnaden 2018 blir 216
tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks Ändring av medel för driftkostnader i samband med
Ramdalsskolans sanering
Protokollsutdrag Ks § 167 Tillfälliga lokaler vid Ramdalsskolan vid sanering

______
Beslut till:
Fastighetsekonom (FÅ)
Ekonomichef/Fastighetschef (FK)

Utdragsbestyrkande
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Ks § 69

2018-04-25

Dnr KS.2018.68

Upprustning småbåtshamnar 2018
Kommunstyrelsens beslut
1. Ur investeringsbudget för Småbåtshamnar och Gästhamn anslås totalt
1 370 tkr till genomförandet av följande åtgärder:
- En ny brygga i Ramdalshamnen 950 tkr,
- Inköp och installation av automat för gästhamnsavgift 140 tkr,
- Byte av armaturer och åtgärder på elanläggningarna 150 tkr
- Utbyggnad av antalet stora platser i Östersviken 130 tkr.
2. Detta finansieras med 550 tkr ur investeringsreserven 2018 och 820 tkr ur
beslutad investeringsbudget 2018, 1 000 tkr, för småbåtshamnar och
gästhamn.
3. Attestant för projektet är fastighetsekonom.

Sammanfattning
Kommunen har sedan 2015 skött driften av ett antal småbåtshamnar. Delar
av anläggningarna är i dåligt skick på grund av tidigare bristande underhåll
och avsaknad av investeringar. Vissa bryggor är 50 år gamla och det finns Ybommar som sattes ut i början på 70-talet. För att behålla en god service till
kommuninnevånarna och för att behålla kommunens profil som
kust/skärgårdkommun så behöver det investeras i anläggningarna. Strukturen
på båtägandet har också ändrats så att det finns behov av större platser.
Totalt har kommunen 6 st småbåtshamnar och en gästhamn med totalt ca 1
800 m bryggor och ca 1 300 st Y-bommar.
Upprustningen av kommunens småbåtshamnar påbörjades under 2016 med
en beslutad investeringsram på 1 500 tkr av vilket bara 500 tkr utnyttjades.
För perioden 2017 till 2019 finns 1 000 tkr avsatt årligen för investeringar i
småbåtshamnar och gästhamn.
2017 gjordes investeringar för 892 tkr.
Under 2018 planeras att ersätta de två sämsta bryggorna i Ramdalshamnen
med en ny, köpa in en automatlösning för gästhamnsavgiften för att ge ökad
service under de tider då gästhamnen inte är bemannad, fortsätta
upprustningen av elanläggningarna med inriktningen, att byta till
energieffektivare belysning och att fortsätta ombyggnationerna till större
platser i Östersviken.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelseförvaltningen vill använda investeringsreserven 2018 och
delar av 2018 investeringsbudget enligt följande:
120 m ny brygga med nya Y-bommar i Ramdalen

950 tkr

Automatlösning för gästhamnsavgift

140 tkr

Byte av armaturer och åtgärder i elanläggningarna

150 tkr

Öka antalet stora båtplatser i Östersviken

130 tkr

Totalt

1 370 tkr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks- Upprustning småbåtshamnar 2018

_____
Beslut till:
Controller (F.K)
Fastighetsekonom (FÅ)
Kustbostäder (FÅ)
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Ks § 70

2018-04-25

Dnr KS.2018.72

Investering Strandvägen
Kommunstyrelsens beslut
2,5 miljoner kronor förs från investeringsreserven för 2018 till miljö och
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet för iordningsställande av
Strandvägen.

Sammanfattning
Strandvägen som går förbi gästhamnen mot Femörevägen är i behov av
upprustning. Vägen har idag problem med ojämnheter och dålig asfalt. Det
finns även problem med vattensamlingar vid nederbörd. Asfalten är dålig och
kantstenen är i behov av justering.
Strandvägen är en av gatorna i Oxelösund som många besöker, både
kommuninvånare och besökare/turister. För att ge en positiv bild av kommunen
så föreslås att Strandvägen med trottoarer ges en upprustning under 2018.
Uppskattad investering för att genomföra åtgärden är 2,5 miljoner kr. Förslaget
är att medlen förs över från investeringsreserven för 2018 till Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks- Investering Strandvägen

Dagens sammanträde
Miljö-och samhällsbyggnadschefen Nils-Erik Selin föredrar ärendet.

______
Beslut till:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FÅ)

Utdragsbestyrkande
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Ks § 71

2018-04-25

Dnr KS.2018.35

Investering i Campus
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna rapporten
2. Godkänna tilläggsinvestering på 1,4 mkr som ingår i bokslut 2017.
3. Finansiering av tilläggsinvestering på 1,4 mkr sker via fastighetsbudget
2017.
4. Kommunchef får i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder och rutiner som
leder till att förmodade överdrag i investeringsprojekt beslutas och behandlas
inom ramen för respektive projektet eller beslut om revidering av
investeringsprojekt av behörig beslutsattestant.

Sammanfattning
I det beslut som Kommunstyrelsens arbetsutskott tog 2017-04-18 § 14 kring
investering Campus var ursprunglig budget för projektet 995 000 kr.
Förslaget var att ersätta befintligt ventilationsaggregat med ett nytt anpassat till
Drivhusets verksamhet, förstärka/komplettera värmen samt diverse mindre
ombyggnader inne i lokalerna. Verksamheten skulle ansvara för byggåtgärder.
El-VVS och konstruktionsarbeten skulle utföras av ramavtalsentreprenörer.
Av olika orsaker har projektet blivit väsentligt dyrare än planerat.
När projektet var slutfört var den tillkommande kostnaden utöver budget 2,8
mkr. Totalt har projektet kostat 3,8 mkr. Projektet är stängt och avslutat och
ingår i bokslut 2017.
Ursprunglig total fastighetsbudget för 2017 var 14,4 mkr.
Investeringsöverdraget på 1,4 mkr har finansierats inom total fastighetsbudget
för 2017, vilket dock gör att möjligheten till tilläggsinvesteringar med samma
belopp till 2018 försvann.
Reparationskostnader på 1,4 mkr har i bokslut 2017 finansierats inom den
totala fastighetsbudgeten för driften inom kommunstyrelseförvaltningen, dock
med ett underskott på 300 tkr
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks-Investering i Campus

Dagens sammanträde
Ajournering kl 14.43-15.03
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Ekonomichef Magnus Petersson och fastighetsförvaltare Andreas Trobeck
föredrar ärendet.
Framskrivet förslag
1. Godkänna rapporten
2. Godkänna tilläggsinvestering på 1,4 mkr som ingår i bokslut 2017.
3. Finansiering av tilläggsinvestering på 1,4 mkr sker via fastighetsbudget
2017.
4. Kommunchef får i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder och rutiner som
leder till att förmodade överdrag i investeringsprojekt beslutas och behandlas
inom ramen för respektive projektet eller beslut om revidering av
investeringsprojekt av behörig beslutsattestant.
Förslag
1. Dag Bergentoft (M) föreslår följande ändring till punkt 1 att rapporten inte
ska godkännas utan kompletteras med att kommunchefen får i uppdrag att
redogöra för:
- Vem i organisationen bedömde arbetets omfattning från början och hade
denne kompetens inom området.
- Bifoga inledande specifikationen på arbetets omfattning och
kostnadsberäkning.
- Vem i organisationen ansvarade för investeringsmedlen från början
- Hade den personen/personerna kompetens att handha projekt och ekonomi
- I vilket skede och vid vilken tidpunkt överskreds investeringsmedlen
- I vilken tjänstemannaposition beställdes uppdrag och hade denne
behörighet att beställa
- När fick attestanten reda på överskridandet och hur hanterades ärendet då
- När fick kommunchefen vetskap om övertrasseringen och vilka åtgärder
vidtogs
- I vilket skede får fastighetschefen reda på övertrasseringen och vilka
åtgärder vidtogs
- I rapporten står det att "det flaggades för" att budgeten inte skulle räckavem fattade beslut att inte stoppa byggnationen och återföra ärendet till
KSAU
- Vem beslutade att elever skulle stå för och ansvarar för byggnadsarbeten
- När fick den politiska majoriteten vetskap om övertrasseringen.
Kommunchefen får i uppdrag att till nästa sammanträde eller sammanträdet
efter det återkomma med kompletteringarna. Klas Lundberg (L) instämmer.
2. Catharina Fredriksson (S) föreslår avslag på Dag Bergentofts (M) förslag.
Patrik Renfors (V) och Britta Bergström (S) instämmer.
3. Björn Johansson (MP), Patrik Renfors (V) och Britta Bergström (S) föreslår
bifall till framskrivet förslag.
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Beslutsgång
1. Ordföranden ställer punkt 1 i framskrivet förslag emot Dag Bergentofts (M)
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt framskrivet
förslag.
2. Ordföranden frågar om resterande punkterna 2-4 och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Reservation
Klas Lundbergh (L),och Stefan Johansson (M) reserverar sig emot beslutet till
förmån för Dag Bergentofts (M) förslag till beslut.
Dag Bergentoft (M) reserverar sig emot beslutet till förmån för sitt eget förslag
till beslut med följande motivering:
"Det är med stor förvåning och besvikelse hur illa ett investeringsmedel
skötts, från början till slut. Förfarandet att handha och ansvara för
investeringsmedel har skadat förtroendet.
Jag har först och främst funderat över vad jag som beslutande politiker
kunnat göra bättre. När jag åter läst i handlingarna för beslutet i ksau i april
2017 så fanns ingen projektbeskrivning.
Det var mycket slarvigt att vi mig som ansvarig beslutande politiker att inte
ställa krav på en projektbeskrivning även om det är tjänstemännen som ska
förbereda ett ärende med ett sådant underlag.
Att inte godkänna rapporten beror på att det fortfarande finns så många
obesvarade frågor vilka vi har ställt i yrkandet.
För att återfå fullt förtroende krävs svar för att se vad som gått så fel så att
jag som politiker kan vara med och påverka de förändringar som behövs i
den kommunala organisationen.
Att jag som politiskt oppositionsråd inte fick någon information innan, utan
först genom utsända handlingar ser jag som en stor brist. Hur
kommunikationen till oppositionen fungerar är verkligen något jag funderar
över.
Även om yrkandet avslogs så har jag förhoppningar om att det i den vidare
rapporten framkommer fakta som ger svar på de frågor som ställt för att
återställa förtroendet."
Särskilt yttrande
Bo Höglander (C) lämnar in följande särskilda yttrande:
"Jag ställer mig bakom Dag Bergentoft, m.fl. yrkande om ändring av
beslutspunkt, enligt nedan.
Kommunchefen får i uppdrag att redogöra för:
Vem i organisationen bedömde arbetets omfattning från början och hade
denne kompetens inom området
Utdragsbestyrkande

Blad 15

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-25

Bifoga specifikationen på arbetets omfattning och kostnadsberäkning.
Vem i organisationen ansvarade för investeringsmedlen från början
Hade den personen/personerna kompetens att handha projekt och ekonomi
I vilket skede och vid vilken tidpunkt överskreds investeringsmedlen
I vilken tjänstemannaposition beställdes uppdrag
När fick attestanten reda på överskridandet och hur hanterades ärendet då
När fick kommunchefen vetskap om övertrasseringen och vilka åtgärder
vidtogs
I rapporten står det att ”det flaggades för” att budgeten inte skulle räcka –
vem fattade beslut att inte stoppa byggnationen och återföra ärendet till
KSAU
När fick den politiska majoriteten vetskap om övertrasseringen
Vem beslutade att elever skulle stå för och ansvara för byggnadsarbeten"
______
Beslut till:
Kommunchef (FÅ
Ekonomichef (FK)
Fastighetsförvaltare (FK)
Controller (FK)

Utdragsbestyrkande

Blad 16

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 72

2018-04-25

Dnr KS.2018.53

Äskande av tilläggsanslag för volymförändring 2017 från
vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
1. Avslå Vård-och omsorgsnämndens begäran att ta del av KS oförutsett på
2 102 tkr.
2. Ge kommunchefen i uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen med ett
förslag till genomlysning av Vård-och Omsorgsnämndens verksamhet som
besvarar frågan om nämndens budget är underfinansierad eller ej samt
kostnader och tidplan för denna genomlysning.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har på sitt sammanträde 2018-02-28 § 4
beslutat om att ansöka om att få extra resurser från KS oförutsett hos
Kommunstyrelsen på grund av kostnadsökningar mellan 2016 och 2017 på
2 102 tkr. Kostnadsökningarna berör verksamhetsområdena insatser enligt
LSS, barn och ungdomsvård och missbruksvård vuxna (Individ och
familjeomsorg).
Fördelningen av kostnadsökningarna/kostnadsminskningarna ser ut som
följer:
Barn och ungdomsvård (Individ och familjeomsorg): Externa placeringar av
barn och unga i HVB-hem och konsulentstödda familjehem, kostnaderna har
varit 1 134 tkr högre 2017 än 2016.
Missbruksvård vuxna (Individ och familjeomsorg): Externa placeringar av
vuxna i HVB-hem och konsulentstödda familjehem, kostnaderna har varit
1 894 tkr lägre 2017 än 2016.
Externa placeringar, personlig assistans, kostnaderna har varit 1 131 tkr
högre 2017 än 2016.
Externa placeringar, LSS bostad med särskild service i form av gruppbostad,
kostnaderna har varit 1 731 tkr högre 2017 än 2016.
Del- och totalresultatet för berörda verksamheter för 2017 är trots
kostnadsökningar positivt jämfört med budget. Vård- och omsorgsnämnden
har inte gjort några förändringar i budget 2018 för berörda verksamheter. I
den konsekvensbeskrivning som Vård- och omsorgsnämnden gjorde i maj
2017 som en del i budgetprocessen inför 2018 signalerade nämnden inte
några kostnadsökningar. Mot bakgrund av detta och vilken signal det skulle
sända enligt ovan till verksamheterna måste förslaget bli att avslå Vård-och
omsorgsnämndens ansökan om att ta del av medel från KS Oförutsett.

Utdragsbestyrkande

Blad 17 (57)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-25

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks- Äskande av tilläggsanslag för volymförändring 2017 från
vård-och omsorgsnämnden
Von § 4 - Äskande av tilläggsanslag för volymförändringar 2017

Dagens sammanträde
Förslag
Linus Fogel (S) föreslår bifall till framskrivet förslag.

______
Beslut till:
Controller (FÅ)
Vård- och omsorgsnämnden (FK)
Förvaltningschef (FK)

Utdragsbestyrkande

Blad 18

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 73

2018-04-25

Dnr KS.2018.7

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens
personalstrategier
Kommunstyrelsens beslut
Anta skrivelse daterad 2018-04-04 som yttrande i ärendet.

Sammanfattning
En granskning av kommunens personalstrategier har gjorts av EY på
uppdrag av kommunens revisorer. EY:s sammanfattande bedömning är att
kommunen i flera delar har ett aktivt arbete för att säkerställa kommunens
behov av personal. Dock ser man att det strategiska arbetet med
kompetensförsörjning bör stärkas utifrån de planer som i stora delar var
under framtagande vid granskningen. EY lyfter fram förvaltningarnas
kompetensförsörjningsplaner som en central aktivitet och en viktig grund för
det fortsatta strategiska arbetet och ser ett behov av att skapa en
övergripande strategisk plan. Övriga rekommendationer är att tillse
ändamålsenlig statistik och underlag för analys samt säkerställa uppföljning
och utvärdering av insatser för att minska sjukfrånvaron samt aktiviteter kring
arbetet med attraktiv arbetsgivare.
Kommunen kommer under året färdigställa den sista av förvaltningarnas
planer och därefter göra en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan
baserat på förvaltningarnas analyser och identifierade behov. Under året
kommer också redan framtagna planer följas upp och uppdateras. Genom
kommunens inriktningsdokument för strategisk kompetensförsörjning kommer
gemensamma former för behovsinventering och analys säkerställas i det
fortsatta arbetet.
I samband med att ett nytt lönesystem införs kommer ett nytt rapportverktyg
finnas tillgängligt samt ett rapportverktyg för mer djupgående rapporter
upphandlas av löneenheten. Uppföljning av planen för attraktiv arbetsgivare
kommer ske i slutet av året och uppföljningar av satsningen som gjordes
under 2017 för att minska sjukfrånvaron kommer fortsatt göras, både genom
statistik och av den nytillträdde rehabstödjaren.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks- Granskning av kommunens personalstrategier
Yttrande - Granskning av kommunens personalstrategier
Missiv - Granskning av kommunens personalstrategier
Rapport - Granskning av kommunens personalstrategier
______
Beslut till:
Revisionen
Kommunchef (FÅ)
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 74

2018-04-25

Dnr KS.2018.67

Trafikbeställning 2019
Kommunstyrelsens beslut
- anta Trafikbeställning 2019 daterad 2018-04-06 med följande ändring: Ordet
obehag byts ut emot ordet osäkerhet i beställningen. Under övriga
synpunkter andra punkten styrks i områden som Vivesta, Jogersö och
Femöre och ersätts med i olika geografiska områden i Oxelösund

Sammanfattning
En trafikbeställning anger önskemålen för den kollektivtrafik och särskilda
kollektivtrafik (färdtjänst) som kommunen vill se ska bedrivas av
Sörmlandstrafiken året därpå. Större förändringar behöver Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet få in 18 månader i förväg.
I Trafikbeställning för 2019 önskar kommunen en oförändrad trafikvolym.
Skolbussen till Nyköping, linje 615, som tillfullo finansieras av kommunen (2,8
milj. per år) kortas av så
att skolorna vid Tessin inte längre trafikeras. Förändringen innebär en
besparing på cirka 35 tkr och kommer sig av att inga Oxelösundselever
kommer att ha undervisning på Tessin i höst. Linje 615 kommer fortsatt ha en
avgång till Nyköping på morgonen och två avgångar från Nyköping på
eftermiddagen.
I övrigt framförs att linje 715 mellan Nyköping- och Oxelösund bör ha en ”styv
tidtabell”, vilket innebär att bussen avgår med jämna intervall även i
rusningstrafik. Idag så är det
ett glapp på 30 min mellan avgångarna varje timme i rusningstrafik och
däremellan går bussen varje kvart, vilket gör att en missad buss eller ett byte
som inte fungerat skapar långa väntetider. Till årsskiftet sker ett försök med
styv 20-minuterstrafik på linje 715.
Kommunen påminner återigen om behovet av en tydligare kommunicering av
var och
när bussen går, aktualiserat av att elever och andra nya resenärer som
upplevt obehag
av att bussen går olika vägar olika avgångar och av bussförare som inte kan
svara på om denne kör förbi Ramdalsskolan. Trafikbeställningen tar också
upp Halvdagskorten som idag inte fyller någon funktion. De kostar kommunen
lika mycket som de vanliga skolkorten trots att de bara gäller ett begränsat
antal dagar. Att administrera växelvis boende är därför inte försvarbart i
dagsläget.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

Blad 21

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-25

Vi lyfter även fram behovet av låggolvbussar till och från Oxelösund, något
som skulle minska antalet färdtjänstresor i kommunen. Personer med olika
former av funktionsnedsättning är beroende av att hela deras resa fungerar,
som det är nu åker en del färdtjänst som skulle kunna åkt med allmän
kollektivtrafik.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks-Trafikbeställning 2019
Trafikbeställning 2019

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut:
-anta Trafikbeställning 2019 daterad 2018-04-06 med följande ändring: Ordet
obehag byts ut emot ordet osäkerhet i beställningen. Under övriga synpunkter
andra punkten styrks i områden som Vivesta, Jogersö och Femöre och ersätts
med i olika geografiska områden i Oxelösund

_______
Beslut till:
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet för åtgärd.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 75

2018-04-25

Dnr KS.2018.12

Införandet av flaggdagar för Sveriges nationella minoriteter
Kommunstyrelsens beslut
Flaggning på de nationella minoriteternas nationaldagar införs i Oxelösunds
kommun och kostnaden för detta belastar budget för Finskt
förvaltningsområde.

Sammanfattning
Oxelösunds kommun ingår sedan 2015 i det finska förvaltningsområdet. Det
innebär att kommunen har åtagit sig att erbjuda utökat skydd för den
sverigefinska minoriteten både när det gäller det finska språket och den
finska kulturen.
Enligt minoritetslagen har även de fyra andra nationella minoriteter rätt till
grundskydd i hela landet. Många kommuner har därför valt att synliggöra och
uppmärksamma grupperna genom att flagga på deras nationaldagar. De
aktuella dagarna är
6 februari Samerna
24 februari Sverigefinnarna
8 april Romerna
15 juli Tornedalingarna
Sverigefinnarna firar även den finska nationaldagen den 6 december. Den
judiska minoriteten saknar däremot flagga och fastställd dag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks- Införandet av flaggdagar för Sveriges nationella
minoriteter
_______
Beslut till:
Kustbostäder för åtgärd
Samordnare finskt förvaltningsområde för åtgärd

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-25

Kommunstyrelsen

Ks § 76

Dnr KS.2018.59

Markanvisning Stenvikshöjden
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att genomföra en
markanvisning med tävlingsförfarande.
2. Kommunchef fattar beslut om vilka tjänstemän som skall medverka i juryn.
Juryn består av representation av tjänstemän från kommunstyrelseförvaltningen, miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen samt 3 politiker.
4. Catharina Fredriksson (S), Inge Ståhlgren (S) och Anna Philipsson (M)
väljs in i juryn.
3. Juryn tar fram ett förslag över krav/önskemål för tävlingsförfarandet där
juryn sedan rangordnar inkomna anbud samt lämnar förslag till
kommunstyrelsen vem som ska tilldelas markanvisningen.
Sammanfattning
Oxelösunds kommun har enligt lag tagit fram riktlinjer för markanvisning.
Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för
överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande,
handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt
principer för markprissättning.
Med markanvisning avses i denna lag en överenskommelse mellan en
kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en
begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om
överlåtelse eller upplåtelse av ett utpekat markområde för bebyggande där
markområdet ägs av kommunen. Uppfylls kraven köper intressenten därefter
marken av kommunen och genomför byggnationen.
Detaljplanen över Stenvikshöjden har vunnit laga kraft sedan införandet av
riktlinjerna. Riktlinjerna anger bland annat olika metoder av anvisning.


En direktanvisning innebär att kommunen väljer ut en byggherre som
får markanvisningen.



Ett anbudsförfarande innebär att byggherrar får lämna in förslag på
hur de vill bebygga ett område utifrån ett antal villkor som kommunen
satt upp.



Vid särskilda projekt kan kommunen använda sig av ett
tävlingsförfarande. Ett tävlingsförfarande liknar ett anbudsförfarande,
men kommunen kräver här mer omfattande och detaljrika förslag på
utformning av bebyggelse och andra aspekter från byggherrarna,
vilket kan ge större möjligheter till unik och annorlunda bebyggelse.
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-25

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks- Markanvisning Stenvikshöjden

Dagens sammanträde
Ajournering kl 15.45-15.55
Mark-och exploateringsstrateg Maria Malmberg föredrar ärendet.
Framskrivet förslag
1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att genomföra en
markanvisning med tävlingsförfarande.
2. Kommunchef fattar beslut om vilka tjänstemän som skall medverka i juryn.
Juryn består av representation av tjänstemän från kommunstyrelseförvaltningen, miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen samt 3 politiker.
3. Juryn tar fram ett förslag över krav/önskemål för tävlingsförfarandet där
juryn sedan rangordnar inkomna anbud samt lämnar förslag till
kommunstyrelsen vem som ska tilldelas markanvisningen.

Förslag
1. Ordföranden föreslår sig själv och Inge Ståhlgren (S) att representera
majoriteten i juryn.
2. Dag Bergentoft (M) föreslår Anna Philipsson (M) att representera
minoriteten i juryn.
3. Björn Johansson (MP) föreslår sig själv att representera minoriteten i juryn.
Sluten omröstning
2 personer är nominerade att representera minoriteten i juryn, Anna
Phillipsson (M) och Björn Johansson (MP). Eftersom det är personval är
omröstningen sluten. Justeraren tillsammans med sekreteraren prickar av
rösterna.
Anna Phillipsson (M)
Björn Johansson (MP)
Avstår

3 röster
1 röst
5 röster

Med 3 röster mot 1 röst finner ordföranden att Anna Philipsson (M) utses till
att representera minoriteten i juryn.

______
Beslut till:
Utdragsbestyrkande

Blad 24

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-25

KC (FK)
MEX (FÅ)
MSF (FK)

Utdragsbestyrkande

Blad 25

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-25

Kommunstyrelsen

Ks § 77

Dnr MEX.2017.34

Villabacken
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ansöka om planbesked
för omarbetning av detaljplanen över Villabacken. Omarbetningen sker
inom befintligt detaljplaneområde och omfattar bland annat byggrätt
med en sänkning av antalet våningar.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-31 att ingå ett Letter of intent
med Scandinavian House Development AG avseende byggnation av
del av fastigheten Oxelö 7:41 och Oxelö 8:39 enligt detaljplan. Enligt
Kommunstyrelsens beslut 20170927 § 147 förlängdes Letter of Intent
med Scandinavian House Development AG som part fram till 2018-0331.
Avsikten med Letter of Intent var att kommunen gav Scandinavian
House Development AG ensamrätt att värdera förvärv av aktuell
fastighet och parterna under den tidsperiod som avsiktsförklaringen
gällde skulle komma överens om köpeskillingen och erforderliga avtal
(köpekontrakt och köpebrev).
Scandinavian House Development AG har under den period som
ingånget Letter of Intent gällt arbetat med att få fram
konstruktionslösningar för byggnader enligt detaljplan, knutit
konstruktionskonsult och arkitekt till projektet, inlett förhandlingar med
olika underleverantörer av prefabricerade byggnadsdelar samt
undersökt och förhandlat med olika finansiärer av ett eventuellt
projekt.
I samband med möte 2018-03-20 gav Scandinavian House
Development AG genom Göran Lindberg muntligt besked att företaget
inte har möjlighet att fortsätta samarbetet. Letter of intent upphörde
2018-03-31 utan att någon överenskommelse mellan kommunen och
Scandinavian House development AG blivit utformad och ger ej någon
av parterna tätt till någon form av skadestånd eller ersättning.
Beslutsunderlag
Villabacken, Besked Letter of Intent

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2018-04-25

Dagens sammanträde
Ajournering kl 16.13-16.17
Mark-och exploateringsstrateg Maria Malmberg föredrar ärendet.
Framskrivet förslag
Alternativ A
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ansöka om
planbesked för omarbetning av detaljplanen över Villabacken.
Omarbetningen sker inom befintligt detaljplaneområde och omfattar bland
annat byggrätt med en sänkning av antalet våningar.
Alternativ B
Kommunstyrelsen avstår från vidare åtgärder rörande detaljplan för
Villabacken med undantag för tidigare beslut om genomförande av
förberedande arbete för provtagning och genomförande av provtagning av
föroreningar i mark i aktuellt detaljplaneområde.
Förslag
Patrik Renfors (V), Inge Ståhlgren (S), och Dag Bergentoft (M) föreslår bifall
till alternativ A.
Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om Patrik Renfors (V) med fleras
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

______
Beslut till:
MSF ( FK)
MEX (FK, FÅ)
KC (FK)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 78

2018-04-25

Dnr MEX.2018.34

Skötselavtal avseende Vivesta havsbad.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtal om tillhandahållande av
toalett för allmänheten vid Vivesta havsbad samt kostnad om 30000 kr
exklusive moms.
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtal om skötsel av gräsmatta och
sandstrand för allmänheten vid Vivesta havsbad samt kostnad om 2000 kr
exklusive moms.
3. Kostnaden för skötselavtalen finansieras via Kommunchefs budget.

Sammanfattning
Ägaren till Vivesta 1:15 har inom sin fastighet ett bad som är öppet för
allmänheten. Badet är populärt och besöks av allmänheten i en icke ringa
omfattning. Det finns ett behov av en toalett i området för allmänheten.
Ägaren till badet har sommaren 2017 tillhandahållit en toalett enligt en
uppgörelse med Oxelösunds kommun vilket har fungerat väl.
Kommunstyrelse förvaltningen har tagit fram ett förslag till förvaltningsavtal
med Vivesta husvagnsförening som innebär att de sköter sandstrand och
närliggande gräsmatta enligt bifogat förslag till avtal.
Kostnaden för skötselavtalen finansieras via Kommunchefs budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks- Skötselavtal avseende Vivesta havsbad
Skötselområde för Husvagnsföreningen 2018.pdf
Avtal WC 2018.docx
Avtal med Vivesta Husvagnsförening sommaren 2018.docx

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtal om tillhandahållande av
toalett för allmänheten vid Vivesta havsbad samt kostnad om 30000 kr
exklusive moms.
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtal om skötsel av gräsmatta och
sandstrand för allmänheten vid Vivesta havsbad samt kostnad om 2000 kr
exklusive moms.

Utdragsbestyrkande
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Förslag
Ordföranden föreslår följande tillägg: Kostnaden för skötselavtalen
finansieras via Kommunchefs budget.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om framskrivet förslag tillsammans med sitt eget
tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslagen.

______
Beslut till:
KSO (FÅ)
KCH (FÅ)
MEX (FK)
Ägaren till Vivesta 1:15 (FK)

Utdragsbestyrkande
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Ks § 79

2018-04-25

Dnr KS.2018.73

Begäran om ny detaljplan för mellanlagring av berg- och
jordmassor vid Inskogen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om begäran om planbesked avseende
mellanlagring av massor vid Inskogen. Kostnad för ansökan finansieras
genom omdisponering av exploateringsbudgeten gällande marksanering vid
nedre Frösäng.
Sammanfattning
Oxelösunds kommun, Oxelö Energi AB och Kustbostäder AB har ett behov
av att kunna förvara jord- och bergmassor på en lämplig plats för att kunna
återanvända massorna när behov uppstår. De massor som placeras i ett
mellanlager ska alltid vara provtagna. WSP har tagit fram en ”Rutin för
masshantering” och denna har lämnats in till Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen för bedömning.
Oxelö Energi AB och Mark- och exploatering, kommunstyrelseförvaltningen
har för avsikt att återställa ett område som tidigare använts för mellanlagring
av avfall vid Norra Inskogen. Det har tidigare tippats avfall på platsen i form
av schaktmassor från väg och tomtmark, massor från sprängning samt asfalt
och slam från dagvattenbrunnar. I vilken omfattning eventuella förorenade
massor har hanterats och under hur lång tid verksamhet skett är inte helt
känt.
En översiktlig markmiljöteknisk undersökning genomfördes av WSP under
november 2017 och redovisades 2018-01-18. Efter erhållna analysresultat
framkom att det inom undersökningsområdet påträffats höga
föroreningshalter i fyllningen inom en provgrop i den västra utfyllda delen. I de
andra områdena med schakthögar och upplag samt undersökta provgropar
förekom det sparsamt med föroreningar och i lägre halter.
Vid samråd med Oxelö Energi AB och miljökontoret, Oxelösunds kommun,
2018-02-22 om hur man skall gå vidare med området bestämdes att utföra
kompletterande provtagningar av jord men också av grundvatten. Detta för att
skapa en mera heltäckande bild av föroreningssituationen och därmed bättre
underlag för kommande hantering av de utfyllda massorna i området.
Området måste hanteras utifrån saneringsperspektiv.
Området i Norra Inskogen har varit en oreglerad lagringsyta för massor.
Området är provtaget och åtgärder ska ske för att återställa marken.
Åtgärderna tas fram med hjälp av miljöenheten vid miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Områdets lokalisering gör att mark- och
exploatering, kommunstyrelseförvaltningen vill få utrett om det är lämpligt
med en reglerad mellanlagringsyta, detta kan prövas vid en
detaljplaneprocess.
Utdragsbestyrkande

Blad 30 (57)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-25

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks- Begäran om ny detaljplan av berg-och jordmasssor vid
Inskogen
Område för mellanlager.pdf

______
Beslut till:
KCH (FK)
MEX (FÅ)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 80

2018-04-25

Dnr MEX.2018.12

Plansprängning fastigheterna Utsikten 9-13
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att markbereda fastigheterna
Utsikten 9-13 till en kostnad av två miljoner kronor.
2. Finansiering av åtgärderna sker genom Mexbudget markberedning 2018.

Sammanfattning
De fem fastigheterna Utsikten 9-13 är belägna i nordvästra delen av
Inskogen. Fastigheterna blev avstyckade år 2005. De har varit svåra att sälja
vilket beror på att de är ojämna och består av berg.
Efterfrågetrycket har ökat och intressenter finns på tre av fastigheterna. För
att få till en snabb försäljning av fastigheterna så behöver marken beredas
genom plansprängning och etagering.
Det är också viktigt att förbereda för framdragandet av vatten, avlopp,
dagvattenledning, el och fiber, detta planeras göras genom att sprängning
och schaktning görs för ledningsgrav inom varje fastighet fram till tänkt
placering av hus. Kommunstyrelseförvaltningen kommer att söka marklov
eftersom markens höjd kommer att förändras. Dialog med befintliga grannar
kommer att genomföras för att informera om ärendet.
Att hantera alla fem fastigheter i ett ärende gör att bergmassor kan flyttas
mellan fastigheterna och på så vis blir hanteringen av berg mest ekonomisk
gynnsam. Genom att sprängningsarbetena genomförs samtidigt för de fem
fastigheterna behöver kontroll avseende sprängningsskador bara göras vid
ett tillfälle vilket blir billigare än om sprängning ska ske vid flera tillfällen.
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att försäljningen av
fastigheterna kommer att ske under 2018. Kommunstyrelseförvaltningen har
infordrat anbud på markberedningen och konstaterat att arbetet kommer att
bli utfört till en kostnad under två miljoner kronor inklusive moms. Vid
försäljning av fastigheterna så kommer kostnaden ovan att fördelas med lika
stor del på varje fastighet.
Åtgärden finansieras via KS investeringsreserv 2018 då markberedning är en
investering.
Beslutsunderlag
Utsikten 9-13.pdf
Tjänsteskrivelse Ks

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-25

Dagens sammanträde

Förslag
Patrik Renfors (V) föreslår bifall till framskrivet förslag.

______
Beslut till:
KCH (FK)
MEX (FÅ)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 81

2018-04-25

Dnr KS.2018.85

Utredningsuppdrag förskole- och skollokaler
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunchefen får i uppdrag att till och med juni 2018 utreda hur behovet
av lokaler för förskola vid de geografiska områdena Frösäng och Peterslund
kortsiktigt kan lösas samt förutsättningarna för att kortsiktigt lösa lokalbehov
för förskoleklass vid Peterslundsskolan
2. Kommunchefen får i uppdrag att till och med juni 2018 utreda
förutsättningarna för att kortsiktigt tillskapa fler lektionssalar, grupprum och
toaletter vid Breviksskolan

Sammanfattning
I samband med behandlingen av kommande investeringar i mål och
budgetberedningen har utbildningsnämnden vid sin redovisning av
kommande investeringsbehov tydliggjort att behovet av förskole- och
skollokaler har växt snabbare än förväntat den senaste tiden.
Enligt den bedömning som utbildningsförvaltningen och utbildningsnämnden
gjort finns under 2018 behov av ytterligare 1 förskoleavdelning, 3 klassrum
vid Breviksskolan, grupprum och toaletter vid Breviksskolan samt rum för
musikundervisning vid Peterslundsskolan.
Antalet platser i förskoleklass är begränsat vilket föranlett att elever placeras i
förskoleklass på den skola där det finns plats. Peterslundsskolan utgör en av
de skolor där platsbristen i förskoleklass är störst. Utbildningsnämnden har
därför till mål- och budgetberedningen föreslagit att förutsättningarna för att
tillskapa fler skollokaler vid Peterslundsskolan och Breviksskolan borde
utredas.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i likhet med utbildningsnämnden att
lokalförutsättningarna för att kortsiktigt lösa behovet av lokaler för förskola vid
de geografiska områdena Frösäng och Peterslund utreds samt att
förutsättningarna för att kortsiktigt lösa lokalbehov för föreskoleklass vid
Peterslundsskolan utreds.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår vidare att förutsättningarna för att
kortsiktigt tillskapa fler lektionssalar, grupprum och toaletter vid Breviksskolan
utreds. Utredningen bör särskilt inriktas på eventuella lokalmässiga
samordningsmöjligheter med Campus Oxelösund.
Båda utredningarna föreslås få i uppdrag att redovisa sina resultat i juni.
Mot bakgrund av de växande lokalbehoven i förskola och skola har mål- och
budgetberedningen sedan tidigare gett utredningsuppdrag om långsiktig
lokalanvändning för förskola och skola då den nya stadieindelningen F-6 och
7-9 införs.
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-25

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks- Utredningsuppdrag förskole-och skollokaler

Dagens sammanträde
Kommunchefen Johan Persson föredrar ärendet.

______
Beslut till:
Kommunchef (FÅ)
Utbildningsnämnden (FK)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-25

Kommunstyrelsen

Ks § 82

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

Titti Kendall

Punkt i
del.
Ordn

Beslutets innehåll i korthet

Beslutet
hittas

D.3

Personakt
Kustbostäder
Personakt

Maria Malmberg

2018-02-12

B.11

Pia Öhrn Adler

2018-02-16

D.3

Nytt avtal Ec, LB, AID-kod
saknades på tidigare avtal
Ny arrendator tomtplats 15,
del av aspa 2:8
Tv-anställning familjestödjare

Anette Johnson

2018-03-13

D.3

Tv-anställning usk-natt KP

Personakt

Jan Thorell

2018-03-13

D.3

Vikariat mer än 6 mån, K.K
Ändring ssg 180305
omsorgsass EMG
Yttrande till Stockholms läns
landsting om ny godsstrategi
Visstid längre än 6 mån, AÅ,
integrationspedagog
Tv-anställning
omsorgsassisten JF

Personakt

Hanna Sundqvist
KSAU
Pia Öhrn Adler
Hanna Sundqvist

2018-02-05

2018-03-05
2018-02-26
2018-02-15
2018-03-12

Sara Littorin/Malin
Linden
Sara Littorin/Malin
Lindèn
Sara Littorin/Malin
Lindèn
Sara Littorin/Malin
Lindèn

18-03-01 -1803-31
18-03-01 -1803-31
18-03-01 -1803-31

Johan Persson

2018-02-28

D.3
A.15
D.3
D.3

B.12
B.12

Avslag
Bifall

B.12

Delvis bifall

B.13

Ändringsbeslut

A.1

Avtal om tillgång till
Betygsdatabasen, BEDA
Utdragsbestyrkande

Personakt
Castor
Personakt
Personakt

BABdiariet
BABdiariet
BABdiariet
BABdiariet
Avtalsdata
basen

Blad 37

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-25

Åsa Berg

2018-03-05

D.3

Åsa Berg

2018-03-04

D.3

Carolina Bergstrand

2018-03-05

D.3

Richard Andersson
Mattias Carlsson

2018-03-05

F.3
D.3

Hanna Sundqvist
Richard Andersson
KSAU

2018-04-16
2018-04-01
2018-03-15
2018-03-12

D.3
F.4
A.15

KSAU

2018-03-12

A.24

KSAU

2018-03-12

C.2

Anette Johnson
Anne-Charlotte
Isaksson

2018-01-01

D.3
D.3

2018-03-06

Margita Holmström

2018-03-14

D.3

Margita Holmström

2018-03-14

D.3

Johan Persson
Margrita Sjöqvist

2018-03-08
2018-03-12

C.13
C.11

Maria Malmberg

2018-03-20

B.11

Johan Persson

2018-03-21

A.1

Carolina Bergstrand
Carolina Bergstrand
Carolina Bergstrand
Carolina Bergstrand

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

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

Carolina Bergstrand

2018-04-30

D.3

Carolina Bergstrand

2018-04-30

D.3

Johan Persson

2018-03-20

C.13

Tv-avtal handläggare
ekonomiskt bistånd MM
Tv-avtal
biståndshandläggare SW
Ändring ssg usk Sjötången,
LEL
Tilldelning Markkonsult
Tv-anställning fysioterapeut
KW
Tv-anställning omsorgsass
natt Klockartorp SF
Tillägg till ramavtal FHV
Yttrande till Douzelage om
Brexit konsekvenser
Beslut om studiebidrag till
musikskolan för besöka
vänorten Sherborne
InvesteringMarkberedningsåtgärder
Försängs förskola
Visstid vaktmästare LS
Visstid 75% 180701-181231
Modersmålsstödjare
M. A-K Oxelö Fsk
Vikariat personligassistent
PY
Vikariat personligassistent
PY 180314-180909
Ekonomi och personalattest
för Henny Larsson
Omsättning av lån, 48 mkr,
5 år, Kommuninvest
Ny arrendator tomtplats
34,35 inom stjh 5:216
Samarbetsavtal med
Företagarna – Näringslivets
Dag 2018
Ändring ssg nattpatrullen, AB
Ändring ssg nattpatrullen, IA
Ändring ssg nattpatrullen, LG
Ändring ssg nattpatrullen,
SW
Ändring ssg nattpatrullen,
MB
Ändring ssg nattpatrullen,
ELG
Beslutsattestant Margrita
Sjöqvist
Utdragsbestyrkande

Personakt
Personakt
Personakt
Castor
Personakt
Personakt
Avtalsdata
basen
Castor
Castor

Castor

Personakt
Personakt

Personakt
Personakt
Ekonomiavd
Kustbostäder
Avtalsdatabas
Personakt
Personakt
Personakt
Personakt
Personakt
Personakt
Personakt

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-25

Johan Persson

B.8
2018-03-22

Anette Johnson
Titti Kendall

2018-04-10
2018-02-05

Fullmakt till Jens Andersson
D.3
D.3

Margita Holmström

2018-06-04

D.3

Anne-Charlotte
Isaksson

2018-03-21

D.3

Jens Andersson

2018-01-01 –
2018-03-31
2018-03-29

B.9
A.11

Henny Larsson

Anställning extratjänst
Björntorp MG
Nytt avtal Ec, RL, AID-kod
saknades på tidigare avtal
Tv-anställning pers.ass. MC
heltid
BEA-anställning BSKassistet Frösäng 180326190325
Avtal båtplatser och sjöbodar
Beslut om avslag på begäran
att lämna ut allmän handling
Tv-anställning usk grupp 4,
AMS
Skriva under avtal Nya
Skolan

Castor
MEX.2016.
154.
Personakt
Personakt
Personakt
Personakt

Kustbostäd
er
Castor

Carola Ånelöf
Ingvald
Johan Persson

2018-04-09

D.3

2018-04-03

F.4

Åsa Berg
Sara Littorin

2018-05-01
2017-02-20

D.3
B12

BIFALL BAB 2017-013

Castor och
Avtalsdata
basen
Personakt
BAB-diariet

Sara Littorin

2017-03-21

B12

BIFALL BAB 2017-014

BAB-diariet

Sara Littorin

2017-02-10

B12

AVSLAG BAB 2017-15

BAB-diariet

Sara Littorin

B12

BAB-diariet

B12

BIFALL BAB 2017-016
BIFALL BAB 2017-018

BAB-diariet

Sara Littorin

2017-02-16
2017-02-06
2017-02-16

B12

BIFALL BAB 2017-019

BAB-diariet

Sara Littorin

2017-02-27

B12

BIFALL BAB 2017-020

BAB-diariet

Sara Littorin

2017-02-27

B12

BIFALL BAB 2017-021

BAB-diariet

Sara Littorin

2017-03-28

B12

BIFALL BAB 2017-023

BAB-diariet

Sara Littorin

2017-03-09

B12

BIFALL BAB 2017-024

BAB-diariet

Sara Littorin

2017-03-09

B12

BIFALL BAB 2017-025

BAB-diariet

Sara Littorin

2017-03-09

B12

BIFALL BAB 2017-026

BAB-diariet

Sara Littorin

2017-03-09
2017-04-05
2017-03-17
2017-03-20
2017-03-28
2017-03-28
2017-03-28

B12

BIFALL BAB 2017-027
BIFALL BAB 2017-028
BIFALL BAB 2017-029
BIFALL BAB 2017-030
BIFALL BAB 2017-031
BIFALL BAB 2017-032
AVSLAG BAB 2017-033

BAB-diariet

Sara Littorin

Sara Littorin
Sara Littorin
Sara Littorin
Sara Littorin
Sara Littorin
Sara Littorin
Sara Littorin
Sara Littorin
Sara Littorin
Sara Littorin

2017-03-31

B12
B12
B12
B12
B12
B12
B12

2017-04-06
2017-04-11
2017-04-11

B12
B12
B12

Provanst LSS-handläggare

Personakt

BIFALL BAB 2017-034

BAB-diariet
BAB-diariet
BAB-diariet
BAB-diariet
BAB-diariet
BAB-diariet
BAB-diariet

BIFALL BAB 2017-035
BIFALL BAB 2017-036
BIFALL BAB 2017-037

BAB-diariet
BAB-diariet
BAB-diariet

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sara Littorin
Sara Littorin
Sara Littorin
Sara Littorin
Sara Littorin
Sara Littorin
Sara Littorin
Sara Littorin
Sara Littorin
Sara Littorin
Sara Littorin
Sara Littorin
Sara Littorin
Sara Littorin
Sara Littorin
Sara Littorin
Sara Littorin
Sara Littorin
Sara Littorin
Sara Littorin
Sara Littorin
Sara Littorin
Sara Littorin
Sara Littorin
Yvonne Jensen
Karlsson
Susanna Shaibu
Johan Persson
Defne Carlfjord
Carolina Bergstrand
Charlotte Bergstedt
Charlotte Bergstedt
Charlotte Bergstedt
Charlotte Bergstedt
Charlotte Bergstedt

Charlotte Bergstedt
Charlotte Bergstedt
Charlotte Bergstedt

2018-04-25

2017-04-11
2017-04-20
2017-04-20
2017-04-21
2017-04-21
2017-04-21
2017-04-21
2017-04-21
2017-04-21
2017-04-21
2017-04-21
2017-04-21
2017-04-21
2017-04-21
2017-04-21
2017-04-21
2017-04-21
2017-04-21
2017-04-21
2017-04-21
2017-04-21
2017-04-21
2017-04-21
2017-04-24
2017-04-21
2017-04-11
2017-03-30
2017-04-12
2017-04-18
2016-01-05
2016-01-27
2016-03-09
2016-04-04
2016-05-23

2016-05-31
2016-06-15
2016-04-15

B12
B12
B12
B12
B12
B12
B12
B12
B12
B12
B12
B12
B12
B12
B12
B12
B12
B12
B12
B12
B12
B12
B12
B12
B12
D.3
D.3
D.3
D.11
D:3
D:3
D:3
D:3
D:3

D:3
D:3
D:3

AVSLAG BAB 2017-039
AVSLAG BAB 2017-040
BIFALL BAB 2017-041
AVSLAG BAB 2017-043
BIFALL BAB 2017-044
BIFALL BAB 2017-045
BIFALL BAB 2017-046
BIFALL BAB 2017-047
BIFALL BAB 2017-048
BIFALL BAB 2017-049
BIFALL BAB 2017-050
BIFALL BAB 2017-051
BIFALL BAB 2017-052
BIFALL BAB 2017-053
BIFALL BAB 2017-054
BIFALL BAB 2017-055
BIFALL BAB 2017-056
BIFALL BAB 2017-057
BIFALL BAB 2017-058
BIFALL BAB 2017-059
BIFALL BAB 2017-060
BIFALL BAB 2017-063
BIFALL BAB 2017-064
BIFALL BAB 2017-065
ÄNDRINGSBESLUT
BAB 2016-178
Tidsbegränsad anställning
JB
Tillsvidareanställning
förvaltningschef
Tillsvidareanställning
barnskötare J.S
Varning AB
Tillsvidareanställning
Patrik Holmér Dahlin
Tillsvidareanställning
Ann-Kristin Boström
Tillsvidareanställning
Tommy Bergkvist
Visstidsanställning tom
2017-06-09 J.A
Tillsvidareanställning
Jan Thorell

BAB-diariet
BAB-diariet
BAB-diariet
BAB-diariet
BAB-diariet
BAB-diariet
BAB-diariet
BAB-diariet
BAB-diariet
BAB-diariet
BAB-diariet
BAB-diariet
BAB-diariet
BAB-diariet
BAB-diariet
BAB-diariet
BAB-diariet
BAB-diariet
BAB-diariet
BAB-diariet
BAB-diariet
BAB-diariet
BAB-diariet
BAB-diariet
BAB-diariet

Tillsvidareanställning
Ann Fränneby Jähnke
Tillsvidareanställning
Mårthen Backman
Visstidsanställning tom

Personalakt

Utdragsbestyrkande

Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt

Personalakt
Personalakt

Blad 40

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Charlotte Bergstedt
Charlotte Bergstedt
Charlotte Bergstedt
Conny Mindemark
Conny Mindemark
Tomas Ekholm
Tomas Ekholm
Tomas Ekholm
Tomas Ekholm
Tomas Ekholm

2018-04-25

2016-06-16
2016-06-17
2016-06-21
2016-08-17
2016-09-20
2016-11-01
2016-11-24
2017-01-30
2017-02-21
2017-03-22

KSAU

D:3
D:3
D:3
D:3
D:3
D:3
D:3
D:3
D:3
D:3
C.2

2017-04-18
KSAU
Christer Lindahl
Anne-Charlotte
Isaksson
Anne-Charlotte
Isaksson
Conny Zetterlund

2017-04-18
2017-04-18

C.2
D:3
D:3

2017-03-28
2017-04-07
2017-03-03

Henny Larsson

D:3
D:3
D.13

2017-04-25
Päivi Pannula

2017-04-25

Johan Persson

D.7
C.1

2017-03-31
Johan Persson
Marie Hansson

2017-04-20
2017-05-03

Defne Carlfjord

C.1
D.3
D.3

2017-05-08

2017-06-15, Dennis Jansson
Tillsvidareanställning
Ylva Selander
Tillsvidareanställning
Carina Lundsten
Tillsvidareanställning
Eric Verban
Tillsvidareanställning
Katharina Lundgren
Tillsvidareanställning
Rikard Laving
Visstidsanställning tom
2017-06-09, Khan Sherzai
Tillsvidareanställning
Kersti Uuemaa
Tillsvidareanställning
Ola Jensen
Tillsvidareanställning
Friba BradAli
Visstidsanställning tom
2018-06-15, Dennis Jansson
Investering – Utbyte av
takbeläggning byggnad 4
och 7 på Björntorp
Investering- Lokaler för
drivhusets verksamhet
Tillsvidareanställning
Heike Emmrich fr.om 170810
Visstidsanställning
Mohammed Al Kiwan
t.om 171231
Tillsvidareanställning Theres
Älgebrink fr.om 170515
Visstidsanställning Johanna
Luoto t.o.m 2019-04-30
Lokalt kollektivavtal om
måltidsuppehåll med
Vårdförbundet
Uppsägning av medarbetare
GB
Investering, Fiskehamnen
utredn o förfrågn.underlag,
270 tkr
Investering, Björntorp,utbyte
av takbeläggn, 990 tkr
Tillsvidareanställning lärare
Lina Lindhe
Visstidsanställning obehörig
förskollärare CH from
170515
Utdragsbestyrkande

Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt
Castor

Castor
Personalakt
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Maria Malmberg

2018-04-25

2017-05-15

B.9

Arrende 32, VA femöre, ny
arrendator

______
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KustBostäder
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Ks § 83

2018-04-25

Dnr KS.2018.2

Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut

Redovisade delgivningar läggs till handlingarna.

Delges:
Nyköping- Oxelösunds vattenverksförbund
Protokoll 2018-02-08
Direktionen Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
Protokoll 2018-03-01
Regionstyrelsen
Protokoll 2018-02-08

______
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Dnr KS.2018.27

Yttrande-Region Sörmland samverkan och uppdrag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Anta skrivelse daterad 2018-04-13 som yttrande i ärendet.
Sammanfattning
Landstinget Sörmland övertar den 1 januari 2019 det regionala
utvecklingsansvaret enligt Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län. Formellt blir landstinget region genom att Sörmland skrivs in i
denna lag.
I samma process föreslås även Kommunalförbundet Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet gå samman med Landstinget och regionförbundet
och därigenom ingå i Region Sörmland. Regionen blir därmed länets
regionala kollektivtrafikmyndighet enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik.
Med anledning av den nya organiseringen har landstinget utarbetat ett
dokument som beskriver Region Sörmlands uppdrag och samverkan och
Oxelösunds kommun ombeds yttra sig avseende:
1. Har regionens uppdrag beskrivits på ett relevant sätt?
2. Har kommunernas möjlighet till inflytande, exempelvis via den regionala
utvecklingsnämnden, beskrivits på ett relevant sätt?
Oxelösunds kommun lämnar följande yttrande (se yttrande daterat 2018-0413):
Oxelösunds kommun ställer sig generellt sett positiv till innehållet i skrivelsen
Regionbildning: Region Sörmland – Uppdrag och samverkan och anser att
regionens uppdrag i huvudsak beskrivs i dokumentet. Vi väljer dock att lyfta
ett antal synpunkter i detta yttrande. Oxelösunds kommun anser att regionens
uppdrag i stor del beskrivs utifrån ett landstingsperspektiv, och att den
därigenom snarare ger en generell lägesbeskrivning av organiseringen av de
uppdrag som regionen planeras ha, än en framåtsyftande beskrivning av en
ny länsorganisation. Beskrivningen av regionens uppdrag kan med fördel
utvecklas avseende frågor som kompetensförsörjning och digitalisering, som
är strategiska frågor för såväl regionen som kommunerna.
Kommunen konstaterar att den regionala utvecklingsnämnden kommer att
väljas av regionfullmäktige utifrån de politiska majoritetsförhållanden som
gäller i landstinget. Till detta kommer lagen om proportionellt valsätt, vilket
innebär att eventuella överenskommelser mellan partierna om fördelning av
platser i nämnden utifrån exempelvis ”en kommunal representation”, saknar
betydelse. Oxelösunds kommun önskar därmed ett förtydligande kring hur
kommunernas inflytande i realiteten ska säkerställas.
Utdragsbestyrkande
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Kommunernas möjlighet till inflytande beskrivs i allmänna ordalag. En
utförligare och mer relevant beskrivning återfinns emellertid i landstingets
interna dokument ”Övergripande inriktning för politisk organisation Region
Sörmland 2019, dnr LS-LED-18-0284-1”. Landstingets underlag förtydligar
hur regionen kommer att organiseras och hur samarbetet inom regionen
konkret kommer att formaliseras och formeras. Denna information skulle ha
varit relevant i det underlag som kommunerna nu ombetts lämna synpunkter
på.
En beskrivning av hur kommunerna ska bidra i arbetet med framtagande av
strategier, handlingsplaner och uppföljningar saknas. Utvecklingen av dessa
processer är viktiga för att regionen ska kunna uppnå en jämlik och rättvis
utveckling för alla invånare, oavsett var man bor.
Beskrivningen av den kommande organisationen hade tjänat på att utvecklas
avseende organisering och uppdrag. Remissen hade förtydligats om en
organisationsskiss, uppgifter om utvecklingsnämndens storlek och
beskrivning om vad som ska uppnås inom respektive utvecklingsområde
hade ingått.
I avsnittet ”Kommunernas inflytande och delaktighet” konstateras att ett
mycket nära samarbete med länets kommuner är en förutsättning för att
skapa en framgångsrik region, det hade varit önskvärt med en beskrivning av
hur detta samarbete ska säkerställas och organiseras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks- Region Sömrland samverkan och uppdrag
Yttrande - Reggion Sörmland samverkan och uppdrag
Remiss- Region Sörmland uppdrag och samverkan

______
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Ks § 85
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Dnr KS.2018.82

Skatteväxling, fördelningsmodell, regional
kollektivtrafikmyndighet samt överenskommelse av
uppgiftsfördelning i och med regionbildning i Sörmland
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Region Sörmland blir länets kollektivtrafikmyndighet från och med 1 januari
2019,
2. Godkänna Överenskommelse om kollektivtrafik i Södermanlands län,
3. Godkänna skatteväxling från kommunerna till landstinget genom att
kommunerna sänker skatten med 6 öre och Region Sörmland höjer skatten
med 6 öre från och med 1 januari år 2019,
4.Tillsammans med Södermanlands läns landsting och övriga kommuner i
länet hemställa hos regeringen att de länsvisa skattesatserna i 2§ och 3§ i
förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning sänks med 6 öre
för kommunerna och höjs med 6 öre för landstinget från och med 1 januari
2019.
5. Godkänna att Landstinget Sörmland ansöker om ny länsvis skattesats för
länet från och med 1 januari år 2019, som en följd av skatteväxlingen, samt
6 Godkänna mellankommunal utjämning till följd av skatteväxling enligt
förslaget i tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Landstinget Sörmland ska tillsammans med Regionförbundet Sörmland och
Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM) bilda region
från och med den 1 januari 2019. Som en del i den samordning av uppgifter
detta innebär, föreslås Region Sörmland bli regional kollektivtrafikmyndighet i
enlighet med Lag (2010:1065) om kollektivtrafik och därmed överta detta
ansvar från SKTM. Som grund för att tydliggöra uppgiftsfördelning och ansvar
mellan kommuner och Region Sörmland avseende kollektivtrafik, har
Överenskommelse om kollektivtrafik i Södermanlands län tagits fram inom
ramen för regionbildningsprojektet. I samband med regionbildningen föreslås
en skatteväxling gällande regional utveckling samt kommunernas andel av
SKTM:s OH-kostnader för den allmänna kollektivtrafiken. Beräkningar kring
skatteväxling och kommunalekonomiska effekter är avstämda med Sveriges
kommuner och landsting (SKL).
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks- Skatteväxling, fördelningsmodell, regional
kollektivtrafikmyndighet samt överenskommelse av uppgiftsfördelning i och
med regionbildning i Sörmland
Protokollsutdrag § 13 Beslut om skatteväxling, fördelningsmodell, regional
kollektivtrafikmyndighet samt överenskommelse om uppgiftsfördelning

_____
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Dnr KS.2018.32

Förvaring av båt på kommunens mark-sanktionsavgift
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1) Avgift utan avtal för förvaring av båt, båtvagn, båtvagga på ej upplåten
landplats fastställs till 50kr/dygn.
2) Avgift utan avtal för förtöjning av båt på ej upplåten båtplats eller brygga
fastställs till 100 kr/dygn.
3.) Avgifterna införs från och med 1 juni 2018.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde 2018-04-04 avgifter för förvaring av båtar,
båtvagnar och båtvaggor i, och i anslutning till några av kommunens
småbåtshamnar.
Bakgrunden var ett konstaterat behov av att reglera markanvändningen för att
underlätta för båtägare och övrig allmänhet att parkera och vistas i området
samt för att i övrigt hålla hamnarna i ett tillgängligt och trevligt skick.
Avgifterna avser att täcka kommunstyrelse-förvaltningens och Kustbostäders
administrativa kostnader samt kostnader för tillsyn och skötsel av områdena.
För att ytterligare stärka möjligheten att reglera markanvändningen i
småbåtshamnarna har förvaltaren, Kustbostäder AB, gjort bedömningen att
det behövs en kompletterande avgift för att kunna beivra olovligt användande
av kommunens bryggor, båtplatser och mark. Målsättningen är att skapa
ordning och reda och kunna beivra de som i vissa fall systematiskt utnyttjar
kommunens småbåtshamnar gratis.
Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i Kustbostäders bedömning och
föreslår att avgifter införs från och med 1 juni 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks- Förvaring av båt på kommunens mark- sanktionsavgift

______
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Dnr KS.2018.66

Redovisning av e-förslag, medborgarförslag och säg-vad-du
tycker 2017
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Godkänner redovisningen

Sammanfattning
För att kommunfullmäktige ska få en helhetsbild av vilka förslag, synpunkter
och klagomål som medborgarna har i Oxelösund, presenteras allt i en samlad
rapport för 2017 års inlämnade förslag/synpunkter.
Sammanfattningsvis är det fler som lämnar in e-förslag än medborgarförslag.
Inlämnade synpunkter/klagomål har legat på ungefär samma nivå som
föregående år. 2016 hade miljö-och samhällsbyggnadsnämnden fått in flest
synpunkter/klagomål men 2017 har både utbildningsnämnden och vård-och
omsorgsnämnden fått in ungefär lika många synpunkter som miljö-och
samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks- Redovisning av e-förslag, medborgarförslag och sägvad-du-tycker 2017
Sammanställning av e-förslag 2017
Sammanställning av besvarade medborgarförslag 2017
Sammanställning av säg-vad-du-tycker 2017

______
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Dnr KS.2017.174

Utvärdering av målstyrning och roller 2017 för kommunen
som helhet
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisning av kommunstyrelsens/kommunstyrelseförvaltningens
utvärdering godkänns.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
2. ) Redovisningen godkänns.
3.) Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att kommunens Policy för
målstyrning och roller ingår som en del i introduktionen av nya folk- och
förtroendevalda politiker.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2012 Policy för målstyrning och roller i Oxelösunds
kommun (2012-02-15, § 13). Hur policyn efterlevs ska följas upp och
utvärderas en gång per år av samtliga nämnder och förvaltningar för
redovisning till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att policyn för målstyrning och roller i
stort sett fungerar som avsett; det vill säga att policyn ger förutsättningar för
ett effektivt och förtroendefullt samarbete mellan politiker och tjänstemän.
Men förvaltningen noterar också att ett antal förbättringsåtgärder och förslag
har förts fram.
En av åtgärderna handlar om policyn som en del i förtroendevaldas
introduktion. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att frågan är av särskild
vikt för möjligheten att skapa medvetenhet om policyn. Förvaltningen föreslår
därför att kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa att policyn
kommuniceras till nya folk- och förtroendevalda politiker.
Övriga förbättringsområden bedöms bäst kunna hanteras på berörda
nämnds- och förvaltningsnivåer, t ex genom överenskommelser eller rutiner.
Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker ingen ändring av policyn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks-Utvärdering av målstyrning och roller 2017 för
kommunen som helhet

______
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Dnr KS.2017.64

Svar på motion- Stenviksbadet-värt att rusta
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen bifalles i avseendet att ansvaret för badets framtida drift och
skötsel bör klargöras.
2. Motionen avslås i den delen som avser framtagande av ett åtgärdspaket
för badets framtida skötsel, drift och utveckling.

Sammanfattning
Bo Höglander (C) framhåller i motionen Stenviksbadets höga värden men att
badet med ett mer samhållet helhetsgrepp kan utvecklas och bli bättre.
Motionären framhåller även att från kommunens sida så är det oklart hur
ansvarsförhållandet är när det gäller Stenviksbadet.
Ansvaret för Stenviksbadet har under åren varierat, ProMarina, Jogersö
Camping och orienteringsklubben har varit inblandade. Så som läget är nu så
ligger ansvaret på flera olika kommunala aktörer. Som exempel kan nämnas:

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen har investeringsmedel för
lekutrustning, ansvar för att ta vattenprover.

Bryggorna ägs till del av kultur- och fritidsförvaltningen samt av
kommunstyrelsen.
Skötseln har Kustbostäder svarat för utan att ha en tydlig uppdragsgivare.
Det är även oklart vem som ansvarar för toaletterna.
Under 2018 kommer miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen rusta upp
parkeringsytorna och en ny cykelparkering kommer anläggas, vidare så
kommer gångvägen mot Stenvikshamnen förbättras. I samband med att
hamnen läggs ner efter säsongen 2018 så kommer även området vid de
gamla bryggorna och hamnplan att ses över och rustas upp och därmed på
ett tydligare sätt knytas till befintligt bad.
För att kunna utveckla badet och ha en bra skötsel så bör det klargöras vem
som ansvarar och på vilket sätt badet ska skötas. Motionen föreslås bifallas i
avseendet att ansvaret för badets framtida drift och skötsel bör klargöras. När
ansvarsförhållandet är klargjort så kan en plan för badets framtida utveckling
arbetas fram, i nuläget föreslås därför att motionen avslås i den delen som
avser framtagande av ett åtgärdspaket för badets framtida skötsel, drift och
utveckling.

Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse Ks- Svar på motion Stenviksbadet- värt att rusta
Yttrande - Svar på motion om Stenviksbadet värt att rusta
Protokollsutdrag Kfn § 27 - Yttrande över motion om Stenviksbadet - värt att
rusta!
Protokollsutdrag Msn § 55 - Yttrande över motion Stenviksbadet värt att
rusta!
Motion- Stenviksbadet- värt att rusta

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. Motionen föreslås bifallas i avseendet att ansvaret för badets framtida drift
och skötsel bör klargöras.
2. Motionen avslås i den delen som avser framtagande av ett åtgärdspaket
för badets framtida skötsel, drift och utveckling.
Förslag
1. Dag Bergentoft (M) föreslår bifall till motionen. Klas Lundbergh (L)
instämmer.
2. Inge Ståhlgren (S), Björn Johansson (MP), ordföranden, Patrik Renfors (V)
och Britta Bergström (S) föreslår bifall till framskrivet förslag.
Beslutsgång
1. Ordföranden frågar om framskrivet förslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller förslaget.
2. Ordföranden frågar om Dag Bergentofts (M) förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen avslår förslaget.
Reservation
Stefan Johansson (M), Dag Bergentoft (M) och Klas Lundbergh (L) reserverar
sig emot beslutet till förmån för Dag Bergentofts (M) förslag till beslut.

______
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Dnr KS.2018.57

Årsredovisning och ansvarsfrihet för Nyköping - Oxelösunds
Vattenverksförbund 2017
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Årsredovisning 2017 godkänns.
2. Bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna för
2017.
Sammanfattning
Nyköping/Oxelösunds vattenverksförbund har lämnat årsredovisning och
revisionsberättelse för 2017.
PWC har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna, granskat
Vattenverksförbundets årsredovisning.
Revisorerna har inte funnit anledning till anmärkning och tillstyrker att
förbundets direktion och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks- Årsredovisning och ansvarsfrihet för NyköpingsOxlösunds Vattenverksförbund 2017
Revisionsberättelse NOVF 2017
Granskning av årsredovisning 2017 NOVF
Protokollsutdrag NOVF § 3- Årsredovisning för Nyköpings Oxelösunds
Vattenverksförbund 2017
Årsredovisning 2017 för Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund

______
Beslut till:
NOVF (FK)
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Dnr KS.2018.3

Information från de kommunala bolagen- Förab,
Kustbostäder och Oxelö Energi
Dagens sammanträde
VD för Kustbostäder och Oxelö Energi Per Koman Alm och VD för Förab
Magnus Petersson informerar.

______
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Dnr KS.2018.3

Information om nytt äldreboende
Dagens sammanträde
Socialchef Päivi Pannula och fastighetsekonom Sarah Heltborg informerar.

______
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Dnr KS.2017.115

Information om saneringen av Ramdalsskolan
Dagens sammanträde
Fastighetsförvaltare Andreas Trobeck och fastighetsekonom Sarah Heltborg
informerar.

______
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Dnr KS.2017.114

Information om arbetet med renoveringen av Breviksskolans
duschar och omklädningsrum
Dagens sammanträde
Fastighetsekonom Sarah Heltborg och projektledare Fredrik Hammarqvist
informerar.

______
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Dnr KS.2018.3

Information från kommunalrådet och kommunchefen
Dagens sammanträde
Kommunalrådet Catharina Fredriksson (S) informerar om:
- Mötet med industrikommunerna i Gislaved
- Mötet med generaldirektören för arbetsförmedlingen
- Domen när det gäller balkongerna på Vildvinet
Kommunchef Johan Persson informerar om:
- Rekryteringen av kommunstrateg är i slutfasen
- Rekryteringen av ny utbildningschef
- Socialchefen har sagt upp sig
- Förvaltarprocessen
- Den fortsatta lösningen för minigolfen på Jogersö
- Rydbergs byggs konkurs
- Företagsfrukost
- Gemensam ledarskapsutbildning för alla chefer
______
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