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Sammanträdesdatum
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Utdragsbestyrkande
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Mårthen Backman (M) Bo Höglander (C)
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§§ 107-108
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…………………………………………
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-12-08

Utdragsbestyrkande

Kf §107 Val av justeringsledamöter 3
Kf §108 Information och föredragningar 2021 4
Kf §109 Information från kommunstyrelsens ordförande 5
Kf §110 Delgivningar 6
Kf §111 Valärenden och avsägelser kommunens nämnder och styrelse

2019-2022
7 - 9

Kf §112 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och
räddningstjänst

10 - 11

Kf §113 Omfördelning KS anslag äldreomsorgslyftet 12 - 13
Kf §114 Utredning om intern upphandling 14 - 17
Kf §115 Revidering av reglemente för nämnden för samverkan kring

socialtjänst och vård
18 - 19

Kf §116 Riktlinje för god ekonomisk hushållning 20 - 22
Kf §117 Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag 23 - 26
Kf §118 Interpellation till ordförande i vård- och omsorgsnämnden om

nationell satsning för att stärka äldreomsorgen
27 - 30

Kf §119 Frågor till kommunfullmäktige 2021 31
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-12-08

Utdragsbestyrkande

Kf §107 Dnr KS.2021.11

Val av justeringsledamöter

Kommunfullmäktiges beslut

Linus Fogel (S) och Göran Bernhardsson (KD) utses till justerare.

______
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-12-08

Utdragsbestyrkande

Kf §108 Dnr KS.2021.1

Information och föredragningar 2021

Dagens sammanträde

Tf miljö- och samhällsbyggnadschef Nils Erik Selin informerar om miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet, däribland:

· Driftsbudget 2022 med rambudget om 31 017 tkr

· Investeringar 2022 om totalt 16 415 tkr

· Verksamhetsutveckling och utmaningar: Rättviksmodellen, mellanarkiv för
bygglov, e-tjänst för bygglov och strandskydd, utveckling av
Stenvikshamnen och Frösängs gärde

· Handläggningstider för bygglov

______
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-12-08

Utdragsbestyrkande

Kf §109 Dnr KS.2021.5

Information från kommunstyrelsens ordförande

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Linus Fogel (S) informerar om följande:

· Kommunen har genomfört en medarbetarundersökning

· Enligt uppföljning efter oktober månad visar den ekonomiska uppföljningen
en årsprognos på 29 miljoner kronor, det är en förbättring med nästan 17
miljoner jämfört med budget. Alla nämnder visar på budget i balans eller ett
plusresultat

· Två miljoner har avsatts för statusinventering av Ramdalens sporthall och
badhus

· Kommunstyrelsen har beslutat att ge en julgåva om 500 kr till kommunens
anställda. Julgåvan är framtagen i samarbete med Oxelösunds
företagarförening och gynnar den lokala handeln

· Det nya särskilda boendet (SÄBO) Björntorp invigdes 29/11

______
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-12-08

Utdragsbestyrkande

Kf §110 Dnr KS.2021.2

Delgivningar

Protokoll Gemensamma servicenämndens sammanträde §§2-3 2021-06-24
Utdrag Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnds protokoll 2021-06-14 § 25 Revidering
av delegationsordning för Nyköping-Oxelösunds överförmyndarnämnd
Protokoll styrelsemöte 2021-10-01 Energikontoret i Mälardalen
Protokollsutdrag Region Sörmland § 86-21
Protokollsutdrag Region Sörmland § 85-21
Protokollsutdrag Region Sörmland § 84-21
Protokollsutdrag GPN § 15-21
Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnds protokoll 2021-09-06 § 35 Ekonomisk
uppföljning per juli 2021 för Nyköping-Oxelösunds överförmyndarnämnd
Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnds protokoll 2021-09-06 § 36 Revidering av
delegationsordning
Protokoll extra styrelsemöte Energikontoret i Mälardalen 19 oktober 2021
Bilaga - Utdrag ur Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-14 § 112 Revidering av
reglementen för gemensam patientnämnd och nämnden för samverkan kring socialtjänst
och vård

______
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-12-08

Utdragsbestyrkande

Kf §111 Dnr KS.2018.160

Valärenden och avsägelser kommunens nämnder och styrelse
2019-2022

Kommunfullmäktiges beslut

Utbildningsnämnden
Ann Abrahamsson (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
utbildningsnämnden.

Christine Bennevall (KD) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Agneta Höglander (C) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.

Gert Bennevall (KD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.

Gert Bennevall (KD) väljs till ny ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Tomas Stenbäck (M) väljs till ny ersättare i miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunstyrelsen
Bo Höglander (C) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen.

Klas Lundbergh (L) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.

Klas Lundbergh (L) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen.

Anders Berglund (M) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen.

Kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor
Bo Höglander (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kommunens råd för
funktionsnedsättningsfrågor.

Kustbostäder i Oxelösund AB
Stig Carlsson (C) entledigas från sitt uppdrag som suppleant i Kustbostäder i
Oxelösund AB.

Eila Karppinen (KD) väljs till ny suppleant i Kustbostäder i Oxelösund AB.

Vård- och omsorgsnämnden
Stig Carlsson (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i vård- och
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-12-08

Utdragsbestyrkande

omsorgsnämnden.

Urban Bertling (KD) väljs som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

Valnämnden
Siri Wink (C) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Valnämnden.

Eila Karppinen (KD) väljs till ny ledamot i Valnämnden.

Nyköpings tingsrätt
Siri Wink (C) entledigas från sitt uppdrag som nämndeman i Nyköpings tingsrätt.

Göran Bernhardsson (KD) väljs som ny nämndeman i Nyköpings tingsrätt.

Dagens sammanträde
Ann Abrahamsson (C) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i
utbildningsnämnden.

Christine Bennevall (KD) nomineras till ny ersättare i utbildningsnämnden.

Agneta Höglander (C) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i miljö-
och samhällsbyggnadsnämnden.

Gert Bennevall (KD) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i miljö-
och samhällsbyggnadsnämnden.

Gert Bennevall (KD) nomineras till ny ledamot i miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.

Tomas Stenbäck (M) nomineras till ny ersättare i miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.

Bo Höglander (C) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen.

Klas Lundbergh (L) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.

Klas Lundbergh (L) nomineras till ny ledamot i kommunstyrelsen.

Anders Berglund (M) nomineras till ny ersättare i kommunstyrelsen.

Bo Höglander (C) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i
kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor.

Stig Carlsson (C) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som suppleant i
Kustbostäder i Oxelösund AB.

Eila Karppinen (KD) nomineras till ny suppleant i Kustbostäder i Oxelösund AB.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-12-08

Utdragsbestyrkande

Stig Carlsson (C) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i vård- och
omsorgsnämnden.

Urban Bertling (KD) nomineras till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

Siri Wink (C) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i Valnämnden.

Eila Karppinen (KD) nomineras till ny ledamot i Valnämnden.

Siri Wink (C) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som nämndeman i
Nyköpings tingsrätt.

Göran Bernhardsson (KD) nomineras till ny nämndeman i Nyköpings tingsrätt.

______

Beslut till:
Kansliet (för åtgärd)
Valda (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-12-08

Utdragsbestyrkande

Kf §112 Dnr KS.2021.134

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och
räddningstjänst

Kommunfullmäktiges beslut

1. Föreslaget Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst
fastställs.

2. Handlingsprogrammet ersätter den beskrivningen av kommunens
räddningstjänst som görs i Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun
2021-2023.

Sammanfattning

Vid årsskiftet inträdde förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO).
I anslutning till förändringen har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) gett ut föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Som en följd
av detta behöver kommunen anta ett nytt handlingsprogram.

Förordningens strävan efter bland annat enhetlighet, jämförbarhet och likvärdighet
mellan Sveriges kommuner medför att handlingsprogram ska hanteras separerat
från övriga säkerhets- och trygghetsfrågor.

Mot bakgrund av ovanstående har Sörmlandskustens räddningstjänst utarbetat ett
förslag till ett nytt handlingsprogram för förebyggande verksamhet och
räddningstjänst för perioden 2022-2023 med utgångspunkt i förändrade krav och
nya föreskrifter.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att handlingsprogrammet fastställs och
därmed ersätter den beskrivning av kommunens räddningstjänst som görs i
Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 2021-2023, vilket avses att
revideras.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2021-11-24 - Ks § 186
Tjänsteskrivelse Ks - Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst
Handlingsprogram, Förebyggande och räddningstjänst



Sammanträdesprotokoll Blad 11

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-12-08

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens förslag

1. Föreslaget Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst
fastställs.

2. Handlingsprogrammet ersätter den beskrivningen av kommunens
räddningstjänst som görs i Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun
2021-2023.

______

Beslut till:

Sörmlandskustens räddningstjänst (FÅ)
Säkerhetsstrateg (FK)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-12-08

Utdragsbestyrkande

Kf §113 Dnr KS.2021.137

Omfördelning KS anslag äldreomsorgslyftet

Kommunfullmäktiges beslut

Godkänna minskat anslag för kommunstyrelsen om 2 749 tkr som avser en del av
statsbidrag äldreomsorgslyftet och korrigera det mot budgeten för det generella
statsbidraget.

Sammanfattning
I slutet på mål- och budgetprocessen för 2021 - 2023 fick Oxelösunds kommun en
avisering om ett tillkommande bidrag på ca 5,7 mkr för äldreomsorgslyftet.
En del av bidraget på 2 749 tkr tilldelades kommunstyrelsen som ett extra anslag
för avrop.

Resterande del av bidraget på 2 484 tkr har vård- och omsorgsnämnden fått ta del
av och det visar sig att den delen är tillräcklig för att finansiera de tänkte
satsningarna.

Kommunstyrelsens del av bidrag kommer inte att ropas av för en eventuell
tilldelning. Det har som följt att kommunstyrelsen har fått för mycket anslag på 2
749 tkr och inga motsvarande kostnader.

Statsbidraget är inget generellt statsbidrag, men ett riktat statsbidrag med
återbetalningskrav för ej använda medel. Detta var inte känt när beslutet om mål
och budget togs.

Förslaget är att minska anslag för kommunstyrelsen om 2 749 tkr och korrigera det
mot budgeten för generella statsbidrag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-11-24 - Ks § 188
Tjänsteskrivelse Ks Omfördelning KS anslag äldreomsorgslyftet

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens förslag

Godkänna minskat anslag för kommunstyrelsen om 2 749 tkr som avser en del av
statsbidrag äldreomsorgslyftet och korrigera det mot budgeten för det generella
statsbidraget.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-12-08

Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Sammanträdet ajourneras i 20 minuter.

______

Beslut till:
Controller (FÅ)
Ekonomichef (FK)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-12-08

Utdragsbestyrkande

Kf §114 Dnr KS.2021.143

Utredning om intern upphandling

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner att uppdrag från 2015 (2015-02-18 Kf § 7) om
utarbetande av avtal mellan kommunen och Kustbostäder i Oxelösund AB ersätts
med av Kommunstyrelsen givet uppdrag att utreda samt föreslå ansvar för och
organisation av de tjänster som Kustbostäder i Oxelösund AB genomför åt
kommunen så att dessa följer upphandlingslagstiftningen (LOU) då nuvarande
affärsrelation inte bedöms vara förenlig med denna lagstiftning och det därmed
vore olämpligt att formalisera relationen ytterligare genom skriftliga avtal.

Sammanfattning

I slutet av 2020 gjorde revisionen en granskning av kommunens uppdrag som är
utlagda på det kommunala fastighetsbolaget Kustbostäder i Oxelösund AB
(Kustbostäder). De uppdrag som ingick i granskningen är fastighetsförvaltningen,
gata/park uppdraget, driften av småbåtshamnarna och driften av Ramdalens IP. På
grundval av denna granskning fattade Kommunstyrelsen 2021-04-21 § 14 beslut
om att

· Ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en oberoende utredning om
kommunens affärsrelationer med de kommunala bolagen är i enlighet med
kriterierna för intern upphandling.

· Samt att återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag kring ett förändrat
reglemente avseende respektive parts ansvar för ny- och ombyggnationer
av kommunens lokaler.

Vid behandling av Revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för
Oxelösunds kommuns verksamheter 2020 i Kommunfullmäktige 2021-05-11
påtalade Kommunfullmäktige i sitt beslut (KF § 45, 2021) vikten av att
Kommunstyrelsen snarast verkställer uppdraget att ta fram förvaltningsavtal mellan
kommunen och Kustbostäder AB från 2015.

Med anledning av Kommunstyrelsens beslut att genomföra en oberoende
utredning om kommunens affärsrelationer med de kommunala bolagen är i enlighet
med kriterierna för intern upphandling har direktupphandling av extern par skett.
Genom denna upphandling har PWC på uppdrag av Kommunstyrelsen genomfört
en oberoende utredning av nuvarande avtals- och affärsrelation mellan Kommunen
och Kustbostäder. I utredningen har PWC utrett om kriterierna för uppfyllnad av
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-12-08

Utdragsbestyrkande

Teckal-undantaget samt Hamburg-samarbeten är uppfyllda det vill säga om
nuvarande affärsrelationer överensstämmer med reglerna för intern upphandling.

Slutsatsen av utredningen är att den nuvarande avtalsrelationen mellan
Kommunen och Kustbostäder inte uppfyller de kriterier som krävs för att
avtalsrelationen ska vara undantagen Lagen om offentlig upphandling, LOU.

Utredningen har också kommit fram till att Kustbostäder med nuvarande
verksamhet med stor sannolikhet inte uppfyller definitionen av ett allmännyttigt
bostadsbolag.

Detta är en risk som kommunen som ägare av bolaget måste beakta.

Utredningen pekar på olika tänkbara alternativ för hur ansvar och organisation för
de aktuella tjänsterna skulle kunna ordnas utan att bryta mot
upphandlingslagstiftningen (LOU).

Utifrån förvaltarprocessen och organisation och ansvar för kommunens förvaltning
av verksamhetsfastigheter finns också en del i utredningen som behandlar en
kostnadsjämförelse mellan Repab och kommunens kostnader för denna
förvaltning. PWC har dessutom tittat på beställarfunktionen för investerings och
underhållsprocessen för kommunens verksamhetsfastigheter.

Utredningen påvisar att det saknas en dokumenterad process för
underhållsplanering. Den främsta utvecklingspotentialen inom
fastighetsförvaltningen ligger inom denna process. Kustbostäder har påbörjat ett
arbete att ta fram en underhållsplan för kommunens verksamhetsfastigheter som
skall vara klar under 2022. Enligt utredningen borde även kommunen involveras i
detta projekt och att projektet fullföljs. Underhållsplanen bör sedan uppdateras
minst vart femte år. En viktig komponent i detta arbete är också att det finns ett
fullgott systemstöd för detta arbete.

Utifrån resultatet i PWCs rapport och genom att väga in uppdragsgivar- och
uppdragstagarperspektiv är kommunstyrelseförvaltningens förslag att ge
kommunchefen i uppdrag att utreda och föreslå ansvar för och organisation av de
tjänster som Kustbostäder AB idag genomför på uppdrag av kommunen så att
dessa följer upphandlingslagstiftningen (LOU). I utredningen föreslås ingå att mot
bakgrund av utredningens resultat kring kostnadsjämförelser skapa en så effektiv
förvaltarprocess för kommunens verksamhetsfastigheter som möjligt. Viktigt är
också att uppdragen genomförs med koncernens bästa för ögonen. Kustbostäder
behöver vara involverade i processen.

Kommunchefen föreslås vidare ges i uppdrag att se till att en dokumenterad
process och plan för planerat underhåll av kommunens verksamhetsfastigheter
utarbetas och färdigställs under 2022.

Båda uppdragen skall återrapporteras till Kommunstyrelsen senast 2022-04-30
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår vidare att kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta att godkänna att uppdrag från 2015 om utarbetande av
avtal mellan kommunen och Kustbostäder i Oxelösund AB ersätts med av
Kommunstyrelsen givet uppdrag att utreda och föreslå ansvar för och organisation
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-12-08

Utdragsbestyrkande

av de tjänster som Kustbostäder i Oxelösund AB idag genomför åt kommunen så
att dessa följer upphandlingslagstiftningen (LOU). Som ovan angetts har
kommunens nuvarande affärsrelation med Kustbostäder inte bedömts vara förenlig
med upphandlingslagstiftningen och det vore då inte lämpligt att formalisera
relationen ytterligare genom skriftliga avtal.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-11-24 - Ks § 191
Tjänsteskrivelse Ks - Utredning om intern upphandling
Bilaga - Granskning av kommunens styrning och uppföljning av uppdrag till Kustbostäder -
missiv
Bilaga - Granskning av kommunens styrning och uppföljning av uppdrag till Kustbostäder
Bilaga - PWCs utredning kring intern upphandling och förvaltarprocess

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner att uppdrag från 2015 (2015-02-18 Kf § 7) om
utarbetande av avtal mellan kommunen och Kustbostäder i Oxelösund AB ersätts
med av Kommunstyrelsen givet uppdrag att utreda samt föreslå ansvar för och
organisation av de tjänster som Kustbostäder i Oxelösund AB genomför åt
kommunen så att dessa följer upphandlingslagstiftningen (LOU) då nuvarande
affärsrelation inte bedöms vara förenlig med denna lagstiftning och det därmed
vore olämpligt att formalisera relationen ytterligare genom skriftliga avtal.

Förslag
Linus Fogel (S), Bo Höglander (C), Patrik Renfors (V) och Britta Bergström (S)
yrkar bifall till liggande förslag.

Klas Lundbergh (L) yrkar på ett tilläggsyrkande med ordalydelsen:

"Uppdraget omfattar följande:

Kommunen utför tjänsterna för sin räkning och Kustbostäder AB gör detsamma.

Kommunen startar ett driftbolag som enbart arbetar med de tjänster som
Kustbostäder idag utför åt kommunen. Kommunen lägger ut de tjänster på
entreprenad och gör en upphandling enligt LOU.

Kommunen gör en blandning av ovanstående alternativ.
För de fall då både kommunen och Kustbostäder AB är i behov av
fastighetsförvaltningstjänster, men behovet inte uppgår till 100 procent, kan
kommunen och Kustbostäder AB dela på tjänsterna. Det innebär att
personen/personerna som utför tjänsterna är anställda både av kommunen och
Kustbostäder AB.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-12-08

Utdragsbestyrkande

Uppdraget rapporteras till kommunfullmäktige senast 2021-12-31."

Linus Fogel (S) yrkar avslag till Klas Lundberghs (L) tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Mötet ajourneras i fem minuter.

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och ett tilläggsyrkande från Klas
Lundbergh (L). Ordförande ställer tilläggsyrkandet mot avslag och finner att
kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. Ordförande ställer därefter liggande
förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
liggande förslag.

Reservation
Dag Bergentoft (M), Katarina Berg (M), Mårthen Backman (M),
Göran Bernhardsson (KD), Klas Lundbergh (L), Bengt Björkhage (M), Haifaa Alkhadi
(M), Tapio Helminen (M), Jan-Eric Eriksson (SD), Dagmara Mandrela (SD), Ulla
Hulkko (SD), Matti Koponen (M) och Luiza Kaminska (M) reserverar sig mot beslutet.

Bo Höglander (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Klas Lundberghs (L)
tilläggsyrkande.
______

Beslut till:
Revisionen (FK)
Kommunchefen (FÅ)
Kustbostäder i Oxelösund AB (FK)
Ekonomichefen (FK)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-12-08

Utdragsbestyrkande

Kf §115 Dnr KS.2021.150

Revidering av reglemente för nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård

Kommunfullmäktiges beslut

Revidering av reglemente för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
antas.

Sammanfattning

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård har initierat revidering av
reglemente på grund av ändringar gällande:

· Nämndens ansvar innehåller en mer kortfattad beskrivning av verksamheter
och ansvarsområden att utveckla samverkan kring, istället för målgrupper

· Digitala sammanträden möjliggörs för nämnden, vid extraordinära
händelser/ situationer, med samtliga ledamöter och ersättare närvarande på
distans. Presidiet och protokollförare ska dock befinna sig i, eller i
anslutning till, utlyst sammanträdeslokal.

· Ersättare för ordföranden har tydliggjorts med reglering på kort och lång sikt

· Digitala arbetsformer för kallelse samt justering och publicering har
förtydligats

Länets kommuner rekommenderas att fatta beslut om förändrat reglemente före
den 1 januari 2022 då reglementet föreslås träda ikraft.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-11-24 - Ks § 190
Tjänsteskrivelse Ks - Revidering av reglemente för nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens förslag
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-12-08

Utdragsbestyrkande

Revidering av reglemente för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
antas.

______

Beslut till:
Region Sörmland (för åtgärd)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-12-08

Utdragsbestyrkande

Kf §116 Dnr KS.2021.127

Riktlinje för god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktiges beslut

Föreslagen riktlinje för god ekonomisk hushållning godkännes.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet, på kort och långt sikt. Grundtanken bakom begreppet god ekonomisk
hushållning, är att varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den
service som de själva beslutar om och de själva konsumerar, samt att gjorda
investeringar ska kunna ersättas.

Begreppet god ekonomisk hushållning har två olika perspektiv. Det finansiella
perspektivet handlar om vilka finansiella mål kommunen sätter och hur dessa
uppfylls. Det verksamhetsmässiga perspektivet som handlar om vilka
verksamhetsmässiga mål kommunen sätter och hur dessa uppfylls. Kommunen gör
sedan en totalbedömning i delårsbokslut och årsbokslut om kommunen har idkat
god ekonomisk hushållning under året.

Under hösten 2021 har en ny utredning kring god ekonomisk hushållning
presenterats (SOU 2021:75, En god kommunal hushållning). Utredningen föreslår
att de nya förslagen skall börja gälla från och med 2023. Bland annat föreslår
utredningen att kommunfullmäktige varje mandatperiod antar ett tioårigt program
för god ekonomisk hushållning. Utifrån de förslag som presenteras i utredningen
kan detta förslag till riktlinje komma att behöva revideras under kommande år.

Från och med 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa
förutsättningar reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv
(RUR). Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en
konjunkturcykel, under förutsättning att det årets balanskravsresultat är negativt.
Hur man avser att reservera och disponera medel till/från RUR ska framgå av de
riktlinjer för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige fastställer.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att riktlinjer för god ekonomisk hushållning
och resultatutjämningsreserv (RUR) antas enligt förslag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-11-24 - Ks § 189
Tjänsteskrivelse Ks - Riktlinje för god ekonomisk hushållning
Bilaga - Riktlinje för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv



Sammanträdesprotokoll Blad 21

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-12-08

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens förslag

Föreslagen riktlinje för god ekonomisk hushållning godkännes.

Förslag

Linus Fogel (S) och Patrik Renfors (V) yrkar bifall till liggande förslag.

Göran Bernhardsson (KD) yrkar på att föreslagen riktlinje för god ekonomisk
hushållning godkännes endast för år 2022.

Linus Fogel (S) yrkar avslag till Göran Bernhardssons (KD) ändringsyrkande.

Dag Bergentoft (M) yrkar bifall till Göran Bernhardssons (KD) ändringsyrkande.

Beslutsgång

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Göran Bernhardssons
(KD) förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Reservation
Jan-Eric Eriksson (SD), Ulla Hulkko (SD), Dagmara Mandrela (SD), Haifaa Alkhadi
(M), Bengt Björkhage (M), Matti Koponen (M), Luiza Kaminska (M), Tapio
Helminen (M) och Mårthen Backman (M) reserverar sig mot beslutet.

Klas Lundbergh (L), Bo Höglander (C), Katarina Berg (M) reserverar sig till förmån för
Göran Bernhardssons (KD) yrkande.

Göran Bernhardsson (KD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:

Reservation

KF
Jag reserverar mig mot Kommunfullmäktiges beslut i ärende, Dnr KS 2021.127,
”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning”

Beslutet innebär att 100 % av de finansiella målen måste vara uppfyllda för att kommunen ska uppnå en
god ekonomisk hushållning.
Kommunfullmäktige har nyss beslutat om Mål och budget 2022 - 2024, Kf §103 / 2022.
Denna budget är dock så ekonomiskt svag att den inte klarar det finansiella mål som kommunfullmäktige i
föreliggande ärende om god ekonomisk hushållning nu beslutat.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-12-08

Utdragsbestyrkande

Redan innan den nyss beslutade budgeten sålunda trätt i kraft så beslutar kommunen alltså, med öppna
ögon, att underkänna sin egen nyss fastställda ekonomiska plan.
Jag anser att det varit riktigare att endast anta målet för kommande år, 2022, och därefter göra om och
göra rätt så att mål och budget harmoniserar med riktlinjen.

Oxelösund kan – så mycket bättre!

Oxelösund 2021-12-10

Göran Bernhardsson,
Kristdemokraterna (KD)

Dag Bergentoft (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Göran Bernhardssons
(KD) förslag och ställer sig bakom Göran Bernhardssons (KD) motivering.
______

Beslut till:
Ekonomichef (FÅ)
Controller (FÅ)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-12-08

Utdragsbestyrkande

Kf §117 Dnr KS.2021.55

Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag

Kommunfullmäktiges beslut

1. Redovisningen godkänns.

2. Godkänna att motion om utredning av ägarstyrningen i Oxelösunds kommuns
bolag KS.2019.53, sedermera KS.2020.106 och KS.2021.143, överlämnas till
kommunstyrelsen för fortsatt hantering utan krav på återredovisning till
kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Ej besvarade motioner och medborgarförslag ska redovisas för kommunfullmäktige
två gånger per år. Följande ärenden är under beredning:

Beskrivning Registrerat

Motion om utreda ägarstyrningen i Oxelösunds kommuns bolag, KS.2019.53 och

KS.2020.106

2019-04-03

Medborgarförslag om att införa minnesmärke för veteraner i Oxelösunds kommun,
KS.2021.88

2020-05-03

Motion om anpassning av köken i kommunens skolor och förskolor från
mottagningskök till tillagningskök, KS.2021.91

2021-06-16

Motion om införande av avgiftsfri undervisning i den nya Kulturskolan, KS.202.118 2020-09-15

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-11 § 93 att medge förlängd beredningstid
till 2021-11-11 för motion om att utreda ägarstyrningen i Oxelösunds kommuns
bolag.

Svar på medborgarförslag om att införa minnesmärke för veteraner i Oxelösunds
kommun beräknas behandlas av kommunstyrelsen i början av 2022 och därefter
överlämnas till kommunfullmäktige.

Motion om införande av avgiftsfri undervisning i den nya Kulturskolan bereds av
utbildningsnämnden och beräknas behandlas av utbildningsnämnden 2021-12-13
och överlämnas därefter till kommunfullmäktige.

Motion om anpassning av köken i kommunens skolor och förskolor från
mottagningskök till tillagningskök bereds av utbildningsnämnden och beräknas
besvaras av utbildningsnämnden 2021-12-13 och därefter överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och behandling till kommunfullmäktige.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-12-08

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-11-24 - Ks § 192
Tjänsteskrivelse Ks - Ej besvarade motioner och medborgarförslag

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens förslag

Redovisningen godkänns.

Förslag
Linus Fogel (S) yrkar på tilläggsyrkandet att Godkänna att motion om utredning av
ägarstyrningen i Oxelösunds kommuns bolag KS.2019.53, sedermera KS.2020.106
och KS.2021.143, överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt hantering utan krav
på återredovisning till kommunfullmäktige.

Dag Bergentoft (M), Klas Lundbergh (L), Göran Bernhardsson (KD) och Bo
Höglander (C) yrkar avslag på Linus Fogels (S) tilläggsyrkande och yrkar på att
motionen får ett års förlängd beredningstid och att återrapportering sker till
kommunfullmäktige.

Bo Höglander (C) och Klas Lundbergh (L) yrkar avslag på Linus Fogels (S)
tilläggsyrkande.

Linus Fogel (S) yrkar avslag på Dag Bergentofts (M) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Linda Hägglund (S) konstaterar att det finns ett förslag till beslut och
två tilläggsyrkanden. Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag mot
avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt liggande förslag.
Ordföranden ställer därefter Linus Fogel (S) tilläggsyrkande mot
Dag Bergentofts (M) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt Linus Fogel (S) tilläggsyrkande. Votering begärs. Ordförande finner att
kommunfullmäktige beslutar att anta Linus Fogels (S) tilläggsyrkande.

Votering
Votering begärs.

Ja för Linus Fogels (S) tilläggsyrkande.
Nej för Dag Bergentofts (M) tilläggsyrkande.

Ja 16 röster
Nej 14 röster
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-12-08

Utdragsbestyrkande

Stol Namn Ersätter Parti Val

1 Linda Hägglund (S)    Socialdemokraterna Ja

2 Nina Wikström-Tiala (S)    Socialdemokraterna Ja

3 Mårthen Backman (M)    Moderaterna Nej

4 Ferry Hagi (S)  Catharina Fredriksson (S) Socialdemokraterna Ja

5 Dag Bergentoft (M)    Moderaterna Nej

6 Linus Fogel (S)    Socialdemokraterna Ja

7 Patrik Renfors (V)    Vänsterpartiet Ja

8 Katarina Berg (M)    Moderaterna Nej

9 Ulla Hulkko (SD)  Jannike Zetterman (SD) Sverigedemokraterna Nej

10 Britta Bergström (S)    Socialdemokraterna Ja

11 Tommy Karlsson (S)    Socialdemokraterna Ja

12 Matti Koponen (M)    Moderaterna Nej

13 Ingela Wahlstam (V)    Vänsterpartiet Ja

14 Luiza Kaminska (M)    Moderaterna Nej

15 Bror Sterner (S)    Socialdemokraterna Ja

16 Jan-Eric Eriksson (SD)    Sverigedemokraterna Nej

18 Klas Lundbergh (L)    Liberalerna Nej

19 Bo Höglander (C)    Centerpartiet Nej

20 Rune Tschermenjack (S)    Socialdemokraterna Ja

21 Bengt Björkhage (M)    Moderaterna Nej

22 Göran Bernhardsson (KD)    Kristdemokraterna Nej

23 Mariela Perez (V)    Vänsterpartiet Ja

24 Fia Nygren (S)    Socialdemokraterna Ja

25 Sofia Bergli (S)    Socialdemokraterna Ja

26 Dagmara Mandrela (SD)    Sverigedemokraterna Nej

27 Haifaa Alkhaldi (M)    Moderaterna Nej

28 Birgitta Luoto (S)    Socialdemokraterna Ja

29 Tapio Helminen (M)    Moderaterna Nej

30 Håkan Carlsson (S)    Socialdemokraterna Ja

31 Daniel Lundgren (V)    Vänsterpartiet Ja

Ordföranden finner att kommunfullmäktige väljer att anta Linus Fogels (S)
tilläggsyrkande.

Reservationer
Haifaa Alkhadi (M), Mårthen Backman (M), Jan-Eric Eriksson (SD), Dagmara
Mandrela (SD), Ulla Hulkko (SD) och Göran Bernhardsson (KD) reserverar sig mot
beslutet.

Luiza Kaminska (M), Matti Koponen (M), Klas Lundbergh (L), Bengt Björkhage (M),
Dag Bergentoft (M), Katarina Berg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Dag
Bergentofts (M) tilläggsyrkande.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-12-08

Utdragsbestyrkande

______

Beslut till:
Kansliet (för åtgärd)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-12-08

Utdragsbestyrkande

Kf §118 Dnr KS.2021.138

Interpellation till ordförande i vård- och omsorgsnämnden om
nationell satsning för att stärka äldreomsorgen

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellationen anses besvarad.

Sammanfattning

Göran Bernhardsson (KD) inkom till kommunfullmäktige den 10 november 2021
med följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande :

Ett samhälle där alla kan åldras i trygghet och värdighet är ett angeläget mål för
oss Kristdemokrater.

God vård, ett behovsanpassat boende och självbestämmande över sin vardag är
en självklarhet – hela livet. Men corona-pandemin har satt i blixtbelysning att vi inte
har en jämlik vård. Vården och omsorgen till äldre fick inledningsvis stå tillbaka för
behoven av slutenvård. De höga dödstalen bland Sveriges äldre har sin grund i
den höga allmänna smittspridningen och strukturella brister inom äldreomsorgen,
enligt Coronakommissionens bedömning. Kristdemokraterna tog därför tillsammans
med Moderaterna och Vänsterpartiet initiativ i riksdagen under våren 2021 till ett
antal förslag för att börja åtgärda de akuta brister som Coronakommissionen pekat
på, men också för att påbörja arbetet med att avhjälpa de strukturella bristerna
inom äldreomsorgen som varit kända under längre tid. Det handlar om ökad
medicinsk kompetens, färre timanställningar och ökad personalkontinuitet samt
ökade möjligheter till tryggt boende.

Den gemensamma äldresatsningen från KD, M och V fick glädjande nog stöd av en
enig riksdag och sammantaget tillfördes därmed 4,35 miljarder kronor 2021 till
äldreomsorgen utöver den då liggande budgeten. Regeringen har nu aviserat att
de kommer förlänga riksdagens satsning till och med 2024 för att fullfölja de fem
initiativen i satsningen:

· Ett utökat investeringsstöd för bostäder för äldre

· Ett prestationsbaserat stöd för att minska andelen timanställningar

· Ett prestationsbaserat stöd för att utöka sjuksköterskebemanningen inom
äldreomsorgen

· Medel för att utöka läkarkompetensen inom äldreomsorgen

· Medel för lönekostnader under utbildningstiden för undersköterskor som via
Yrkeshögskolan utbildar sig till specialistundersköterskeutbildning med
inriktning mot äldrevård och demensvård
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-12-08

Utdragsbestyrkande

Att regeringen förlänger initiativet från KD, M och V är mycket välkommet och det
är nu angeläget att varje enskild kommun vidtar konkreta åtgärder för att stärka
äldreomsorgen i enlighet med intentionen i satsningen.

Mot bakgrund av ovanstående önskar jag att ordföranden i vård- och
omsorgsnämnden svarar på följande frågor:

1) Har kommunen ansökt om de aktuella statsanslagen som syftar till att stärka
äldreomsorgen?

2) Vilka åtgärder har kommunen vidtagit för att stärka den medicinska
kompetensen inom äldreomsorgen i enlighet med intentionen i den nationella
satsningen?

3) Vilka åtgärder har kommunen vidtagit för att minska timanställningar och ökad
personalkontinuiteten inom äldreomsorgen i enlighet med intentionen i den
nationella satsningen?

4) Hur ser kommunens plan ut för att öka tillgängligheten till anpassade boende,
inklusive trygghetsboenden, till äldre i enlighet med intentionen i den nationella
satsningen?

Kristdemokraterna i Oxelösunds kommun

Göran Bernhardsson

Dagens sammanträde

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Linus Fogel (S) besvarar interpellationen.

Göran Bernhardsson (KD) har i en interpellation ställt frågor till vård- och
omsorgsnämndens ordförande Linus Fogel (S) om nationell satsning för att stärka
äldreomsorgen.

1. Har kommunen ansökt om de aktuella statsanslagen som syftar till att stärka
äldreomsorgen?

Svar:
Äldreomsorgsförvaltningen har ansökt om följande statsbidrag i syfte att höja kvalitet och
kompetens inom verksamheten.

· Äldreomsorgslyftet

· Digitalisering inom äldreomsorgen

· Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen
om personer med demenssjukdom

· Nära vård
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-12-08

Utdragsbestyrkande

2. Vilka åtgärder har kommunen vidtagit för att stärka den medicinska kompetensen inom
äldreomsorgen i enlighet med intentionen i den nationella satsningen?

Svar:
Under våren 2021 har en omorganisering skett inom äldreomsorgsförvaltningen, vilket har
inneburit att all legitimerad personal nu återfinns i en enhet som också arbetsleds av en
legitimerad enhetschef. En ny hemtjänstorganisation trädde i kraft den 1 september 2021
och hemtjänsten omorganiserades från tidigare fem grupper till två grupper. I samband
med omorganisationen av hemtjänsten har även hemsjukvårdens arbetssätt förfinats.
Hemsjukvården började i september att arbeta utifrån ett teambaserat arbetssätt.
Arbetssättet innefattade ett ökat stöd till hemtjänstens personal och därigenom öka
kvaliteten i de delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifterna. Då hemsjukvården
organiserades i mindre team har en bättre samordning skett mellan förvaltningens olika
professioner bestående av sjuksköterska, kontaktpersonal som vanligen är
undersköterska, rehabiliteringspersonal, biståndshandläggare samt enhetschef. Det nya
teambaserade arbetssättet inom äldreomsorgsförvaltningen innebär att förvaltningen ger
äldre i Oxelösunds kommun en möjlighet till en vård och omsorg som innefattar olika
kompetenser och perspektiv som i sin tur inger en trygghet, trovärdighet samt en god och
säker vård för den enskilde. Teamet som helhet har en samlad kompetens som är större
än varje enskild delkompetens.

Vidare har Oxelösunds kommun i dag en relativt hög personaltäthet avseende
sjuksköterskebemanning i jämförelse med likvärdiga kommuner.

Äldreomsorgsförvaltningen har det övergripande ansvaret att säkerställa att en god och
säker vård ges till den äldre personen. Förvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska
arbetar utefter rådande lagstiftning med att säkerställa att det inom äldreomsorgen finns
ändamålsenliga och väl fungerande rutiner, läkemedel, delegeringar, journalföring och
hantering av avvikelser.

Styrande lagstiftning gör en distinkt skillnad; Läkarkompetens är ett regionalt ansvar,
medan kommunens högsta mediciniska nivå är sjuksköterskor respektive medicinskt
ansvarig sjuksköterska. Varför äldreomsorgsförvaltningen inte avser att söka
stimulansmedel för att utöka läkarkompetensen inom äldreomsorgen.

Äldreomsorgsförvaltningens arbete inom nära vård avser också bidra till att öka
kunskapen runt den äldres livssituation och behov samt förbättra omvårdnaden av
individen. Arbetet inom nära vård kan överbrygga gränser mellan kommunen och regionen
och medföra ett stärkt samarbete mellan huvudmännen.

Vidare har vårdcentralen i Oxelösund anställt geriatriker som ansvarar för läkarmedverkan
i äldreomsorgen. Oxelösunds kommun har ett avtal med vårdcentralen i kommunen vilket
bland annat har resulterat i att läkarmedverkan sker veckovis inom
äldreomsorgsförvaltningens enheter. Vid behov kan även äldreomsorgsförvaltningens
enheter vända sig till vårdcentralen för ytterligare kontakt med läkare.

3. Vilka åtgärder har kommunen vidtagit för att minska timanställningar och ökad
personalkontinuiteten inom äldreomsorgen i enlighet med intentionen i den nationella
satsningen?

Svar:
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Äldreomsorgsförvaltningen har under hösten 2021 tagit fram ett mer strukturerat arbetssätt
avseende rutiner och processer för hantering av timanställda och därmed också skapa
ökad personalkontinuitet. Under specifika händelser har förvaltningen tagit fram olika
arbetsmetoder för tillsvidareanställd personal. Förvaltningar har även arbetat för att
tillfälliga och akuta bemanningsbehov täcks med tillsvidareanställd poolpersonal. Under
sommaren 2021 då förvaltningen hade ett stort personalbortfall erbjöds tillsvidareanställda
att förskjuta sina sommarsemestrar mot en viss ersättning likaså har tillsvidareanställda
fått frågan om att arbeta övertid mot ersättning enligt styrande regleringar. I det fall
förvaltningens olika enheter har kännedom om att verksamhetens behov avser en längre
tidsperiod erbjuds om möjligt timanställda ett längre vikariat med schema. De olika
arbetsmetoderna är för att på olika sätt skapa kontinuitet och att få personal
involverade i varje enskild äldre persons vård och omsorg. Personalkontinuiteten är en av
de viktigaste faktorerna bakom en kvalitativ äldreomsorg.

En del i omorganiseringen av hemtjänsten som trädde i kraft den 1 september var att
införa ett teambaserat arbetssätt för medarbetarna. Dessa team är även geografiskt
indelade. Teambaserat arbetssätt avser att förbättra kvaliteten runt den enskilde och att
öka personalens kännedom om den äldres behov och levnadssituation. Genom att arbeta i
mindre team ökar även kontinuiteten hos den äldre personen.

Under hösten 2021 har äldreomsorgsförvaltningen ansökt och beviljats statsbidrag i syfte
att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (återhämtningsbonusen).
Förvaltningen avser att använda dessa medel till att finansiera projektet
bemanningsplanering. Detta projekt är ett led i att minska antalet timanställda och öka
nyttjandegraden av befintlig resurstid. Vidare avser äldreomsorgsförvaltningen att
statsmedlet ska skapa utrymme för medarbetarna att vara delaktiga i arbetet med
bemanningsekonomi.

4. Hur ser kommunens plan ut för att öka tillgängligheten till anpassade boende, inklusive
trygghetsboenden, till äldre i enlighet med intentionen i den nationella satsningen?

Svar:
Under våren 2021 initierade äldreomsorgsförvaltningen ett behov av att se över den
strategiska boendeplanen. Ett samarbete med ekonomienheten inleddes och en extern
konsult kontrakterades. Utredningens syfte har varit att se över befintliga boendeplatser
vid de särskilda boendena, det vill säga boendestandard samt eventuellt
renoveringsbehov. Vidare har utredningen syftat till att göra en bedömning av kommande
behov av boendeplatser utefter den demografiska utvecklingen. Utredningen förväntas
vara klar under november 2021 och därefter presenteras för berörda politiska instanser.

Linus Fogel (S)
Vård- och omsorgsnämndens ordförande

______
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Kf §119 Dnr KS.2021.20

Frågor till kommunfullmäktige 2021

Dagens sammanträde

Inga frågor fanns till kommunfullmäktige vid sammanträdet.

______
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