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Underskrifter Sekreterare 
…………………………………………… 
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Paragrafer 40 - 61  

    
 Ordförande 
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Ks § 40        Dnr KS.2022.1               
 
 
Information och föredragningar 2022  
 
1. HR-chef Henny Larsson och Bernt Mahr från KPA informerar om bestämmelser  
    och föreslagna tillämpningsanvisningar för OPF – KL 
2. Mark- och exploateringsstrategerna Kjell Andersson och Maria Malmberg  
    informerar om ärendet Försäljning av Ställverksområde (MEX.2022.36) 
3. Ekonomichef Magnus Petersson informerar om föreslagna investeringar för   
    kommunstyrelsens 2023-2025 
4. Kommunstrateg Patric Landin informerar och leder dialog kring mål och  
     förändringsbeskrivning 2023-2025 
5. Fastighetsekonom Sarah Heltborg Ronélius och projektledare Anders Wihag       

                            informerar om byggnation av Peterslunds förskola 
______ 
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Ks § 41        Dnr KS.2022.55               
 
 
Antagande av OPF-KL med tillämpningsanvisningar  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 
antas 
 
Kommunstyrelsens beslut för egen del 
Tillämpningsanvisningar till OPF-KL18 antas under förutsättning att 
kommunfullmäktige antar bestämmelserna OPF-KL18. 
 
Sammanfattning 
Sveriges kommuner och regioner har gett ut bestämmelser för omställningsstöd 
och pensioner för förtroendevalda. Kommunfullmäktige har tidigare antagit 
bestämmelserna för OPF-KL14 (KS.2014.34) och nu föreslås Kommunfullmäktige 
anta den uppdaterade bestämmelserna för OPF-KL18.  OPF-KL är indelat i 
omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Omställningsbestämmelserna tar 
sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade 
ekonomiska stöd. Förmånerna i pensionsbestämmelserna bygger på 
livsinkomstprincipen och är avgiftsbestämd i förhållande till PBF där pensionen var 
förmånsbestämd. Tillhörande tillämpningsanvisningar syftar till att precisera och 
underlätta tillämpningen av OPF-KL i Oxelösunds kommun.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Antagande OPF-KL18 med tillämpningsanvisningar  
OPF-KL18.pdf 
Tillämpningsanvisningar Oxelösund, till OPFKL 18.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige 
Anta bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-
KL18)  
Kommunstyrelsens beslut för egen del  
Anta tillämpningsanvisningar till OPF-KL18 under förutsättning att 
Kommunfullmäktige antar bestämmelserna OPF-KL18. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att styrelsen beslutar 
enligt förslaget. 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunchef (För åtgärd) 
HR-chef (För åtgärd) 
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Ks § 42        Dnr KS.2022.38               
 
 
Årlig uppföljning av SSAM, 2022  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 
kommunstyrelseförvaltningen godkänns 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har delegerat arbetsmiljöansvaret för kommunstyrelse-
förvaltningen till kommunchefen. Årsvis rapporterar kommunchefen hur 
arbetsmiljöarbetet har bedrivits inom förvaltningen.  
Under 2021 har 4 st verksamheter inom förvaltningen rapporterat sin årliga 
uppföljning: ekonomienheten, HR-enheten, kommunikations- och serviceenheten 
samt kostenheten.  
Uppföljningen visar på flera styrkor inom förvaltningen, bland annat att samtliga 
chefer bedömer att de har den kompetens, de befogenheter och de resurser som 
krävs för att fullfölja sitt fördelade arbetsmiljöansvar och att de har dessa 
arbetsuppgifter skriftlig fördelade från kommunchef. Alla verksamheter har haft 
regelbundna arbetsplatsträffar där man bland annat arbetat med riskbedömningar 
och åtgärder som dokumenterats i enhetens handlingsplan för systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Man upplever också att rutiner för arbetsskador och tillbud 
fungerar bra och likaså rutiner för rehabilitering. 
Utvecklingsområden som uppföljningarna påvisar är att det saknas skyddsombud i 
verksamheterna och man har brustit i att riskbedöma covidsmitta. Enstaka enheter 
visar också brist i frågan om att anmäla arbetsolycka till arbetsmiljöverket samt fylla 
i checklistan före säkerhet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks Årlig uppföljning SSAM 2022  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den årliga uppföljningen av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet för Kommunstyrelseförvaltningen. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att styrelsen beslutar 
enligt förslaget 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunchef (För kännedom) 
HR-chef (För kännedom) 
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Ks § 43        Dnr MEX.2020.43               
 
 
Hävning av köp del av Oxelö 7:40, padelhall  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunchefen ges i uppdrag att häva köpet 
 
Sammanfattning 
Under vintern 2020 fick kommunstyrelseförvaltningen förfrågan om en etablering av 
padelhall, kommunstyrelseförvaltningen arbetade tillsammans med Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen fram förslaget av ytan mellan Coop och 
centralstationen, delvis idag garage som hyrs ut av Kustbostäder. 
Det fortsatta arbetet bestod i att exploatören fick ett positivt förhandsbesked på 
tänkta byggnationen vilket skulle underlätta en mindre korrigering av befintlig 
detaljplan. 
Med det tecknades ett köpekontrakt med exploatören i april 2020. KS §58, varvid 
10% handpenning betalades. 
Från denna tidpunkt har ett flertal kompletterande och försvårande omständigheter 
kommit i dager under det fortsatta detaljplanearbetet. Som exempelvis har tidigare 
nedbrunna hus påträffats vilket skapar sanerings problematik. Trafikverket har en 
upp till 3 år intern process att verkställa åtgärder i enlighet med den detaljplan som 
finns för området. 
Vid försäljning av fastighet i form av mark används jordabalken. I den finns sk 
svävardirektiv vilket beskriver förhållandet mellan att avtal skrivs tills att nya ägaren 
tillträder fastigheten. Denna tid får maximalt vara 2 år. 
Då detaljplanearbetet inte är klart och svävardirektivet finns måste köpet hävas och 
handpenningen återbetalas. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - hävning av köp 
Hävningsavtal  
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Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra hävning av köp. 
 
Förslag 
Ordförande föreslår att kommunchefen ges i uppdrag att genomföra hävning av 
köp. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer sitt eget förslag mot framskrivet förslag och konstaterar att 
styrelsen beslutar enligt ordförandes förslag. 
______ 
 
Beslut till: 
Mark- och exploateringsstrateger (För åtgärd) 
Kommunchef (För åtgärd) 
Ekonomichef  (För åtgärd) 
Miljö- och samhällsbyggnadschef (För kännedom) 
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Ks § 44        Dnr MEX.2022.36               
 
 
Försäljning Ställverksområde, del av Stjärnholm 5:1   
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet återremitteras för komplettering med fullständiga handlingar. 
 
Sammanfattning 
Oxelösunds Kommuns fortsatta positiva möten, resonemang och förhandlingar med 
Vattenfall fortskrider. Agendan rör dragningen av de 2 nya 130kW ledningarna som 
är en förutsättning för SSAB omställning till fossil fri produktion. 
En förutsättning för dragningen är att det vid korsningen av de nya ledningarna samt 
de befintliga ledningarna byggs ett nytt ställverk. Kommunstyrelseförvaltningen och 
Vattenfall diskuterat de olika alternativa platserna varvid området kring ängen vid 
Tegeltorp har setts som det bästa alternativet. Vattenfall har under vintern inkommit 
och erhållit ett positivt förhandsbesked för bygglov för platsen. 
I enlighet med kommunens riktlinjer vid försäljning av kommunal mark har en 
värdering tagits fram för ställverksområdet. I de fortsatta mötena med Vattenfall har 
det sorterats ut tre delområden. Ställverksområdet, nedväxlingsområdet samt 
området kring huset vid Tegeltorp. Dessa redovisas med ytor i värderingen från 
Forum Fastighetsvärdering. 
Då Tegeltorps området inte ingår i förvärvet men får en påverkan av ställverket finns 
en kompletterande miljöskadeersättningsberäkning gjord. Båda parter accepterar 
den beräkningen om 220 000 kr.  
Nedväxlingsområdet är till största delen redan upplåten med en ledningsrätt för de 
befintliga ledningarna som går igenom området. Området kompletteras nu med 
stolpar och ledningar som växlar ned de stora ledningarna in till ställverksområdet. 
Då området redan är etablerat av Vattenfall blir ersättningen 15 kr per kvadratmeter 
mark om 5900 kvm. Totalt 88 500 kr. 
Ställverksområdet är totalt på 10 100 kvadratmeter. Området är huvudsakligen på 
den gamla ängsmarken. Det som skiljer i värderingen mot andra kommunala 
försäljningar gjorda med utgångspunkt av en värdering är att detta område inte är 
detaljplanelagt. Det förhållandet får en prismässig påverkan.  Ytterligare fakta är att 
försäljningar i Sundsörs industriområde med gällande detaljplaner har gjorts de 
senaste åren inom spannet av 232 – 275 kr per kvadratmeter. Det sistnämnda är 
pris enligt gällande värdering. Det förhandlingsmässigt överenskomna priset om 250 
kr per kvadratmeter faller inom ramen för tidigare försäljningspris enligt ovan. 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut av kommunstyrelsen är 
sammanfattningsvis: 
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Ställverksområde med 10 100 kvm med ett pris om 250 kr kvadratmetern samt 
Nedväxlingsområde med  5900 kvm med ett pris om 15 kr ger totalt ett 
försäljningsvärde om  2 613 500kr. Vid försäljning ges Vattenfall i uppdrag att via 
Lantmäteriförrättning reglera in båda dessa områden till en ny fastighet som 
Vattenfall äger med servitutsrätt på tillfartsväg.  
Kommunstyrelsen ger kommunstyrens ordförande samt kommunchef i uppdrag att 
underteckna dessa avtal. 
För Tegeltorp och miljöskadeersättningen ger kommunstyrelsen kommunstyrelsens 
ordförande samt kommunchef i uppdrag att underteckna separat avtal med 
ersättningsbelopp på 220 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks, försäljning del av Stjärnholm 5:1, ställverksområde 
PM Miljöskada Tegeltorp 
Karta försäljningsområde 
Ersättningsbedömning Ställverksområde 
Miljöskadeavtal 
Köpekontrakt fastighet Mark- och exploateringsstrateg, DB -1059: Bifall  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
Ge Kommunstyrelsens Ordförande samt Kommunchef i uppdrag att underteckna 
försäljningshandlingar för nedväxlingsområde samt ställverksområde. 
Ge Kommunstyrelsens Ordförande samt Kommunchef i uppdrag att underteckna avtal 
om ersättning för miljöskadeersättning för Tegeltorp. 
 
Förslag 
Ordförande föreslår att ärendet återremitteras för komplettering med fullständiga 
handlingar. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller 
återremitteras. Styrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunchef (För åtgärd) 
Mark- och exploateringsstrateger (För åtgärd) 
Ekonomichef (För kännedom) 
Miljö- och samhällsbyggnadschef (För kännedom)
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Ks § 45        Dnr KS.2022.8               
 
 
Ekonomisk uppföljning för hela kommunen 2022  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Den ekonomiska uppföljningen per mars godkänns. 
 
Sammanfattning 
I mål och budget 2022 har kommunen ett årsresultat på 8,1 mkr och ett resultat 
enligt kravet på balans i kommunernas ekonomi på 8,1 mkr.  
Resultatet för 2022 kommer enligt prognosen att uppgå till 24,4 mkr, vilket är en 
förbättring med 16,3 mkr gentemot budget.  
Verksamheterna bedömer ett sammanlagt budgetunderskott på -8,7 mkr, beroende 
på kultur- och fritidsnämndens överskott med 0,1 mkr, miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens överskott med 0,2 mkr utbildningsnämndens 
underskott - 4,0 mkr och vård- och omsorgsnämndens underskott med -5,1 mkr. 
kommunstyrelsen och övriga nämnder förväntas hålla sin budget. 
Exploateringsverksamheten bedöms att hålla sin budget på 7,5 mkr. Det finns 
osäkerheter i denna prognos framförallt beroende på kommande kostnader för 
sanering i delar av de fastigheter som är aktuella för försäljning. Utredning pågår 
som förväntas vara klar till apriluppföljningen. 
I finansförvaltningen medför intäkterna från skatter och statsbidrag ett 
budgetöverskott på 19,4 mkr. Prognosen är baserad på SKR:s prognos från den 17 
februari. Finansförvaltningens verksamhetskostnader och intäkter prognosticeras nå 
ett budgetöverskott på 5,0 mkr vilket beror på ersättning för sjuklönekostnader för 
december till och med mars. Dessa ska sedan fördelas ut på nämnderna. 
Kostnaderna för pensioner bedöms att bli lägre än budget, 1,2 mkr. Prognosen 
grundas på beräkningar från KPA, genom den prognos som gjordes i samband med 
årsbokslut 2021. En ny och förmodad sämre prognos förväntas komma under april. 
Finansnettot bedöms visa en negativ budgetavvikelse på -0,6 mkr vilket beror på 
högre räntekostnader för pensionsskulden.  
Kommunens reserv för oförutsedda utgifter är ursprungligen på 4,1 mkr. Beslut om 
tilldelning från reserven har skett på 0,6 mkr till utbildningsnämnden för finansiering 
av avräkning barn- och elevpeng för januari och februari. Ett lägre PO-pålägg 
(personalomkostnadspålägg) har medfört en omfördelning på 3,5 mkr från 
nämndernas budget till reserven. Resterande del av reserven på 6,9 mkr förväntas 
gå åt under året.  
Reserven för löneökning av prioriterade grupper är ursprungligt på 4,0 mkr. Beslut 
om tilldelning har skett på 3,0 mkr. Resterande del av reserven på 1,0 mkr förväntas 
gå åt under året.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2022-04-13 
Resultaträkning per mars 2022, kommunen 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
Den ekonomiska uppföljningen per mars godkänns. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att styrelsen beslutar 
enligt förslaget. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Utbildningschef (För kännedom) 
Chef äldreomsorgsförvaltningen (För kännedom) 
Chef Social- och omsorgsförvaltningen (För kännedom) 
Miljö- och samhällsbyggnadschef (För kännedom) 
Kultur- och fritidschef (För kännedom) 
Ekonomichef (För kännedom) 
Redovisningschef (För kännedom) 
Controller (För kännedom) 
Kommunstrateg (För kännedom) 
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Ks § 46        Dnr KS.2022.9               
 
 
Ekonomisk uppföljning för Kommunstyrelsen 2022  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens egen ekonomiska uppföljning per mars godkänns. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har ett anslag på 78 570 tkr som består av en grundbudget 79 366 tkr 
och ett tilläggsanslag, 796 tkr. 
Kommunstyrelsen prognostiserar att budgeten för helåret hålls. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2022-04-19 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
Kommunstyrelsens egen ekonomiska uppföljning per mars godkänns. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att styrelsen beslutar 
enligt förslaget. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Controller (För kännedom) 
Ekonomichef (För kännedom) 
Kommunstrateg (För kännedom) 
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Ks § 47        Dnr KS.2022.26               
 
 
Kommunstyrelsens investeringar MBB 2023-2025  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Föreslagna investeringar för kommunstyrelsen 2023 - 2025 godkänns och 
överlämnas till mål- och beredningen för vidare handläggning. 
 
Sammanfattning 
Ett förslag till investeringsplan har tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen för 
mål och budgetarbetet 2023–2025. Förslaget ska efter beslut i kommunstyrelsen 
överlämnas till mål- och budgetberedningen för vidare handläggning.  
Förslaget innehåller bland annat investering i form av en ombyggnation av 
Peterslundsskolan för 94 400 tkr under 2022 och 2023. Det finns också med en 
investering i Björntorp etapp 2 under 2023 och 2024 på 60 mkr. Dessutom pågår en 
utredning kring de äldre delarna av Björntorp. Denna utredning beräknas vara färdig 
i månadsskiftet april/maj och därför kan ett kommande investeringsbehov ej anges 
vid tidpunkten för denna tjänsteskrivelse. Det pågår också en diskussion mellan 
Oxelösunds kommun och Nyköpings kommun om att Oxelösund skall ta över inköp 
av datorer, ipads och chromebooks enligt ordinarie utbytesprogram. Därför finns 
investeringsmedel för dessa ändamål för perioden 2023 – 25 med i förslaget, allt 
enligt ordinarie utbytesprogram.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-20 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
Bifogat förslag till investeringar för kommunstyrelsen MBB 2023 - 25 godkännes och 
skickas vidare till MBB beredningen för vidare handläggning. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att styrelsen beslutar 
enligt förslaget. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Mål- och budgetberedningen (För åtgärd)
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Ks § 48        Dnr KS.2021.143               
 
 
Utredning om intern upphandling, återrapport april 2022  
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Rapporten godkänns 
2. Kommunchefen ges i uppdrag att anlita konsult för uppdraget 
 
Sammanfattning 
Vid sammanträdet 2021-11-24 § 191 behandlades utredning kring intern 
upphandling rörande de tjänster som Kustbostäder AB idag genomför på uppdrag 
av kommunen och dess överensstämmelse med Lagen om offentlig upphandling 
(LoU). Kommunstyrelsen beslutade med anledning av resultatet av utredningen att 
ge kommunchefen i uppdrag att utifrån de alternativ som föreslås i utredningen 
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). Kommunchefen gavs också i uppdrag att tillse att 
en dokumenterad process och plan för planerat underhåll av kommunens 
verksamhetsfastigheter utarbetas och färdigställs under 2022. Båda uppdragen ska 
återrapporteras till kommunstyrelsen 2022-04-27 samt 2022-10-26. 
Detta utgör det första återrapporteringstillfället av uppdraget till kommunstyrelsen. 
Sedan uppdraget gavs har den sista vågen av pandemin hanterats av 
organisationen och åtgärder med anledning av händelserna i Ukraina har planerats 
och vidtagits. Detta har medfört att arbetet avseende intern upphandling inte har 
kunnat bedrivas enligt ursprunglig tidplan. Ekonomichef och kommunchef har därför 
under våren utarbetat en reviderad plan för genomförande av uppdraget. För att 
fullgöra uppdraget behöver extern konsult anlitas vad avser processledning och 
expertis kring legala förutsättningar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Utredning om intern upphandling återrapport april 2022  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
1. Rapporten godkänns 
2. Kommunchefen ges i uppdrag att anlita konsult för uppdraget 
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Förslag 
1. Tommy Karlsson (S), Britta Bergström (S), Catharina Fredriksson (S), Patrik  
    Renfors (V) samt Linus Fogel (S) föreslår bifall till framskrivet förslag. 
2. Dag Bergentoft (M) föreslår bifall till framskrivet förslag, punkt 1 
3. Dag Bergentoft (M) föreslår avslag till framskrivet förslag, punkt 2 
4. Dag Bergentoft (M) föreslår att kommunchefen får i uppdrag att upphandla  
    kommunens städtjänster samt fastighetsförvaltning enligt lag om offentlig  
    upphandling. 
5. Jan-Eric Eriksson (SD), Katarina Berg (M), Eva Lantz (M) föreslår bifall till Dag  
    Bergentofts (M) förslag 2, 3 och 4. 
6. Catharina Fredriksson (S), Patrik Renfors (V) samt Linus Fogel (S) föreslår  
    avslag på Dags Bergentofts (M) förslag 3 och 4. 
 
Ajournering 14.30-14.50 
 
Beslutsgång 
1. Ordförande frågar om framskrivet förslag, punkt 1 och konstaterar att styrelsen   
     beslutar enligt förslaget. 
2. Ordförande ställer framskrivet förslag, punkt 2, mot Dag Bergentofts (M) förslag 3   
     och konstaterar att styrelsen beslutar enligt framskrivet förslag, punkt 2. 
3. Ordförande frågar om Dag Bergentofts (M) förslag 4 och konstaterar att   
    styrelsen avslår förslaget. 
 
Reservation 
Dag Bergentoft (M), Jan-Eric Eriksson (SD), Katarina Berg (M) och Eva Lantz (M) 
reserverar sig mot beslutets punkter 2 och 3. 
 
Dag Bergentoft (M), Katarina Berg (M) Eva Lantz (M) Jan-Eric Eriksson (SD) 
lämnar följande skriftliga reservation; 
 
"Allians-partierna i Oxelösund lämnade för drygt två år sedan två motioner om att först 
utreda om det är lagligt att ett kommunalt bolag, i det här fallet Kustbostäder i 
Oxelösund AB, får utföra städtjänster och fastighetsförvaltning åt kommunen utan 
upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LoU). När detta var utrett, lägga ut 
dessa tjänster på LoU. Så skrevs motionerna. 

Revisionen fick ögonen på motionerna och ställde krav på kommunen 

En utredning har gjorts av ett revisionsbolag och kom fram till att det inte är lagligt. 
Utredningen kom fram till att det kan göras på olika sätt. Exempelvis bilda ett 
driftsbolag för att internt upphandla tjänsterna. Detta för att komma runt 
olagligheten.Utredningen som gjorts har kostat 550 000 kr. 
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Vi har också förstått att majoriteten vill bilda ett nytt kommunalt bolag, ett driftsbolag för 
att internt upphandla tjänsterna. 

Det här sätter sig Moderaterna emot. Anledningen till motionerna var att upphandla 
enligt lagen om offentlig upphandling (LoU) och konkurrensutsätta och verkligen 
prissätta tjänsterna. Att den fria marknaden får möjlighet att delta i upphandlingen.  Det 
kommunala bolaget kan vara med i upphandlingen och har stora fördelar när det jobbat 
med dessa tjänster under väldigt många år. Vi vill också att kommunen ska uppfattas 
som en företagarvänlig kommun. 

Vid dagens sammanträde så vädjade Moderaterna till hela Kommunstyrelsen att pausa 
den tänkta utredningen av en konsult med en beräknad kostnad av ca 400 000 kr. 
Anledningen är att det bara är 137 dagar kvar till valet den 11 september. Det är inte 
orealistiskt att det kan bli ett majoritetsskifte i kommunen.  Om så blir, kommer 
borgerliga partier att besluta om en konkurrensutsättning av nämnda tjänster och vi 
kommer inte att bilda ett driftsbolag i kommunal regi. Vi vill att varje skattekrona ska 
verka så effektivt som möjligt för medborgarnas bästa i Oxelösund. 

Majoriteten satte sig emot Moderaternas förslag och medverkar till ett slöseri med 
skattemedel när vi inte vet utgången av höstens kommunalval. Dessutom kraftigt ökade 
priser på råvaror, byggnadsmaterial, energi, bränsle samt materialbrist. Skattemedel ska 
gå till kärnverksamheterna. 

Vid sammanträdet bifölls Moderaternas förslag även av Sverigedemokraterna samt att 
Kristdemokraterna, som för dagen var ersättare, inkommer med ett särskilt yttrande. 
Liberalerna hade förhinder och ersattes av en Moderat. 
 
Dag Bergentoft (M) Katarina Berg (M) Eva Lantz (M) Jan-Eric Eriksson (SD)" 
 

Särskilt yttrande 
Göran Bernhardsson (KD) lämnar följande särskilda yttrande; 
 
"Allians-partierna i Oxelösund lämnade för drygt två år sedan två motioner om att 
utreda lagligheten i att ett kommunalt bolag, i det här fallet Kustbostäder i 
Oxelösund AB, får utföra städtjänster och fastighetsförvaltning åt kommunen utan 
upphandling. När detta var utrett, motionerade vi om att dessa tjänster skulle 
handlas upp enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).  

Den utredning som redan gjorts har kostat kommunen ca 550 000 kr. 

Utredningen kom fram till att det kan göras på olika sätt, genom att exempelvis bilda 
ett driftsbolag för att internt upphandla tjänsterna.. Vi har förstått att majoriteten, S 
och V, vill bilda ett dylikt nytt kommunalt driftbolag för att internt upphandla 
tjänsterna. Detta för att komma runt olagligheten i befintligt upplägg 

Vi Kristdemokrater motsätter oss denna ordning.  Anledningen till Allians-partiernas 
motioner var att det skulle ske upphandling enligt lagen om offentlig upphandling 
(LOU) och därmed verkligen prissätta tjänsterna. Att den fria marknaden får 
möjlighet att delta i upphandlingen.  
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Vi vill att kommunen ska uppfattas som en företagarvänlig kommun. Det kommunala 
bolaget bör naturligtvis vara med i upphandlingen och borde ha stora fördelar när 
det jobbat med dessa tjänster under väldigt många år.  

Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen vädjade Moderaterna att 
kommunen skulle pausa den tänkta utredningen av en konsult med en beräknad 
kostnad av ca 400 000 kr. 

Anledningen är att det bara är 137 dagar kvar till valet den 11 september. Det är inte 
orealistiskt att det kan bli ett majoritetsskifte i kommunen. Om det blir så kommer 
borgerliga partier att besluta om en konkurrensutsättning av nämnda tjänster och vi 
kommer inte att bilda ett driftsbolag i kommunal regi. Vi vill att varje skattekrona ska 
verka så effektivt som möjligt för medborgarnas bästa i Oxelösund. 

Majoriteten satte sig emot Moderaternas förslag och medverkar till ett slöseri med 
skattemedel när vi inte ens vet utgången av höstens kommunalval. 

Vid sammanträdet reserverade Moderaterna och även Sverigedemokraterna sig mot 
beslutet som trummades igenom av S och V. Liberalerna hade förhinder och ersattes 
av en Moderat. 

Jag beklagar beslutet om att hasta fram denna utredning och de kostnader det 
medför. 
 
Oxelösund 2022-04-27 
 
Göran Bernhardsson (KD)" 

______ 
 
Beslut till: 
Kommunchef (För åtgärd) 
Ekonomichef (För åtgärd) 
Kustbostäder (För kännedom) 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (För kännedom) 
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Ks § 49        Dnr KS.2022.60               
 
 
Öronmärkningar, 2021 års ekonomiska resultat  
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Öronmärkning ur årsredovisning 2021 avseende arbetsskor till medarbetare  
    fördelas så att 140 tkr av öronmärkningen fördelas till utbildningsnämnden och 460  
    tkr av öronmärkningen fördelas till vård- och omsorgsnämnden. 
2. Öronmärkning avseende lovaktivitet för ungdomar avser lovaktiviteter under  
     samtliga kvarvarande lov under 2022. 
3. Lönebonus utbetalas till medarbetare som var tillsvidareanställda 31 december  
    2021. Bonusen ges även till de tillsvidareanställda medarbetare som vid detta  
    tillfälle var sjukskrivna eller föräldralediga, dock inte till de medarbetare som vid  
    denna tidpunkt var tjänstlediga eller studielediga. 
4. Lönebonus utbetalas till vikarier som arbetar minst 250 timmar under perioden    
     juni till augusti 2022. 
5. Sommarlovskort för ungdomar 10 – 19 omfattar de ungdomar som under 2022  
    fyller 10 år till och med de som under 2022 fyllt 19 år. Kommunchef ges i uppdrag  
    att organisera utdelning av busskort. 
6. Kommunchef ges i uppdrag att organisera försöksverksamhet för avgiftsfri  
    kollektivtrafik (lågpriskort) för äldre (65+) samt att till kommunstyrelsen återkomma  
    med förslag till utvärdering av denna åtgärd  
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige behandlade årsredovisningen 2021 vid sitt sammanträde den 30 mars 
(Kf § 7, 2022-03-30). Kommunfullmäktige beslutade då att göra öronmärkningar ur 
årsredovisningen för 2021 på 11 525 tkr.  
Öronmärkningar ur årsredovisning behöver användas under 2022. En 
öronmärkning utnyttjas som en vanlig kostnad och påverkar resultatet. Om 
kommunen gör ett positivt balanskravsresultat inklusive kostnaderna för 
öronmärkningar 2022 händer ingenting. Gör kommunen däremot ett negativt 
balanskravsresultat som beror på öronmärkningen kommer kommunen vid bokslut 
2022 hävda synnerliga skäl för överdraget som beror på öronmärkningar ur 2021 
års årsredovisning.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Öronmärkningar bokslut 2021 och kompletterande beslut  
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Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
Öronmärkning ur årsredovisning 2021 avseende arbetsskor till medarbetare fördelas så att 
140 tkr av öronmärkningen fördelas till Utbildningsnämnden och 460 tkr av öronmärkningen 
fördelas till Vård och omsorgsnämnden. 
Öronmärkning avseende lovaktivitet för ungdomar avser lovaktiviteter under samtliga 
kvarvarande lov under 2022. 
Lönebonus utbetalas till medarbetare som var tillsvidareanställda den 31 december 2021. 
Bonusen ges även till de tillsvidareanställda medarbetare som vid detta tillfälle var 
sjukskrivna eller föräldralediga, dock inte till de medarbetare som vid denna tidpunkt var 
tjänstlediga eller studielediga. 
Sommarlovskort för ungdomar 10 – 19 omfattar de ungdomar som under 2022 fyller 10 år 
till och med de som under 2022 fyllt 19 år. Kommunchef ges i uppdrag att organisera 
utdelning av busskort. 
Kommunchef ges i uppdrag att organisera försöksverksamhet för avgiftsfri kollektivtrafik 
(lågpriskort) för äldre (65+) samt att till kommunstyrelsen återkomma med förslag till 
utvärdering av denna åtgärd  
 
 
Förslag 
Ordförande föreslår, som tillägg, att lönebonus även utbetalas till de vikarier som 
arbetar minst 250 timmar under perioden juni till augusti 2022. 
Linus Fogel (S), Tommy Karlsson (S), Patrik Renfors (V) samt Jan-Eric Eriksson 
(SD) föreslår bifall till framskrivet förslag samt till ordförandes förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om framskrivet förslag samt det egna tilläggsförslaget och 
konstaterar att styrelsen beslutar enligt förslagen. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunchef (För åtgärd) 
Vård och omsorgsnämnd (För åtgärd) 
Utbildningsnämnd (För åtgärd) 
Ekonomichef (För kännedom) 
HR-chef (För kännedom) 
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Ks § 50        Dnr KS.2022.10               
 
 
Bokslut för donationsfonderna 2021  

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Upprättade årsredovisningar fastställs och kommunstyrelsens ledamöter beviljas full 
ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 
 
Kommunstyrelsen beslut för egen del 
Kommunchefen ges i uppdrag att se över utdelningens storlek i förhållande till 
stiftelsens avkastning och kapital enligt revisionens rekommendation. 
 
Sammanfattning 
Oxelösunds kommun förvaltar tre stiftelser (donationsfonder).  
Dessa tre stiftelser är: 
• Högstadiestiftelsen i Oxelösund, instiftad 1986, 
• Gymnasiestiftelsen i Oxelösund, instiftad 1986, och 
• Kulturstiftelsen i Oxelösund, instiftad 1986.  
Det egna kapitalet för dessa tre stiftelser uppgick till 1 199 tkr i bokslut 2021 (1 183 
tkr vid föregående årsskifte). Totalt för alla tre fonderna delades 38,5 tkr (40 tkr) ut. 
Fonden som riktar sig mot elever vid högstadiet i Breviksskolan delade ut 13,5 tkr  
(15 tkr).  
Fonden som riktar sig mot elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som studerar 
på gymnasiet delade ut 0 tkr.  
Fonden för kulturell verksamhet delade ut 25 tkr (25 tkr).  
Marknadsvärdet av stiftelsernas värdepapper uppgick till 1 547 tkr vid årets slut  
vilket är en ökning med 152 tkr (ökning med 177 tkr), vilket motsvarar en förändring 
med +10,9 % (ökning med 14,5 %).  
Stiftelserna har sina resp. förmögenheter gemensamt placerade i den samförvaltade 
depån Oxelösunds samförvaltning hos Öhman fonder.  
Revisionen har granskat samtliga stiftelser utan anmärkning och föreslår att 
kommunstyrelsens ledamöter beviljas full ansvarsfrihet för 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks Bokslut för donationsfonderna 2021 
Sammandrag för Oxelösunds samförvaltade donationsstiftelser 2021.pdf 
Revisionsberättelser donationsstiftelser 2021.pdf  
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Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Upprättade årsredovisningar fastställs och kommunstyrelsens ledamöter beviljas full 
ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 
Kommunstyrelsen beslut för egen del 
Ge kommunchefen i uppdrag att se över utdelningens storlek i förhållande till 
stiftelsens avkastning och kapital enligt revisionens rekommendation. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att styrelsen beslutar 
enligt förslaget 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunchef (För åtgärd) 
Ekonomichef (För åtgärd) 
Controller (För kännedom) 
Revision (För kännedom) 
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Ks § 51        Dnr KS.2018.150               
 
 
Restaurering och ombyggnad av stallet, Stjärnholm  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Investering 35 684 tkr för anbud- och byggherrekostnad för Restaurering och 

ombyggnad av Stjärnholm stall godkänns. 
2. Att investeringens budgetreserv på 9 000 tkr och att medel ropas av löpande 

efter behov godkänns. 
3. Finansiering av 35 684 tkr för anbud- och byggherrekostnad samt 9 000 tkr för 

oförutsedda händelser till det totala beloppet 44 684 tkr. 30 714 tkr finansieras 
via ramen för Stjärnholms stall. Resterande 13 970 tkr hanteras i mål- och budget 
2023-2025.  

4. Projektplan ” Restaurering och ombyggnad av Stjärnholm stall” godkänns. 
5. Attestant för projektet är fastighetsekonom. 
 
Sammanfattning 
Stjärnholm stall är i huvudsakligen i ett gott och användbart skick men med generellt 
eftersatt underhåll. Det är i behov av restaurering och ombyggnation. Projektets 
målsättning är att så långt som möjligt med ursprungligt material och kulörer 
restaurera och återställa byggnaden till ursprungligt och funktionsdugligt skick 
samtidigt som stallets karaktär av ålderdomlig bruksbyggnad bevaras. 
Stallbyggnaden på Stjärnholm är en byggnad från 1600 talet. Byggnaden och dess 
konstruktion är av mycket högt kulturvärde. Att räkna på ett anbud med ett 
kulturhistorisk utförande är mycket svårt även om man har ett mycket bra underlag. 
Det är svårt att beräkna bland annat tidsåtgången att tex byta en takstol på ett 
antikvariskt sätt.  Det gör också att det är svårt att budgetera för oförutsedda 
kostnader, Konstruktionen är gammal och det gör att man behöver ägna sig åt nu 
gällande traditionella tillvägagångssätt.  
Som underlag för denna investering har det genomförts en byggnadsteknisk 
antikvarisk utredning. Denna har sedan legat till grund för den upphandling som skett.  
De arbeten som skall utföras i projektet är komplettering och förstärkning av 
takkonstruktionen, komplettering och utbyte av skadade balkar i golvbjälkar i 
vindbjälklaget, komplettering och utbyte av mur, fönster, dörrar, ombyggnation av 
klubbyta för Stjärnholms ryttarförening, utbyte av all el ändamålsenlig el som uppfyller 
myndighetskraven, åtgärdande av dagvatten och åtgärder för att uppfylla 
myndighetskraven för brand. 
En bidragsansökan till länsstyrelsen är inskickad för denna restaurering och 
ombyggnad av Stjärnholm stall. För att vara berättigad till bidrag krävs det att man 
utför restaureringen på ett kulturhistoriskt sätt och att man har en antikvarisk 
medverkan från Sörmlands museum. Ett eventuellt bidrag kommer endast att 
motsvara en mindre del av den totala byggnationskostnaden 
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Stjärnholms Ryttarförening är beredd att anpassa sig utifrån de åtgärder som 
behöver genomföras för att säkra takets konstruktion och de verksamhetsmässiga 
förändringar som kan komma att krävas i ryttarföreningens verksamhet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stjärnholm stall renovering 
Projektplan stjärnholm stall renovering.pdf 
Reviderad tjänsteskrivelse 2022-04-27.docx  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
• Godkänna investering 35 684 tkr för Restaurering och ombyggnad av Stjärnholm 

stall.  
• Finansiering av 35 684 tkr sker ur investeringsbudgeten 2022–24. Samt från 

tilläggsbudgetering från 2021. Resterande medel 14 000 tkr föreslås tas från 
kommande investeringsbudget 2023-2025. 

• Godkänna att anslå 2 000 tkr ur investeringsreserv för etapp 1.  
• Finansiering av 2 000 tkr sker ur investeringsbudgeten 2022–24. Samt från 

tilläggsbudgetering från 2021. Resterande medel 7 000 tkr föreslås tas från 
kommande investeringsbudget 2023-2025. 

• Projektplan ” Restaurering och ombyggnad av Stjärnholm stall” godkännes. 
• Attestant för projektet är fastighetsekonom. 
 
 
Förslag 
Ordförande föreslår bifall till förslagen i reviderad tjänsteskrivelse enligt följande; 
• Godkänna investering 35 684 tkr för anbud- och byggherrekostnad för Restaurering och 

ombyggnad av Stjärnholm stall.  
• Godkänna investeringens budgetreserv på 9 000 tkr och att medel ropas av löpande 

efter behov. 
• Finansiering av 35 684 tkr för anbud- och byggherrekostnad samt 9 000 tkr för 

oförutsedda händelser till det totala beloppet 44 684 tkr. 30 714 tkr finansieras via ramen 
för Stjärnholms stall. Resterande 13 970 tkr hanteras i mål- och budget 2023-2025.  

• Projektplan ” Restaurering och ombyggnad av Stjärnholm stall” godkännes. 
• Attestant för projektet är fastighetsekonom. 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen  2022-04-27  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Beslutsgång 
1. Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att styrelsen avslår  
     förslaget. 
2. Ordförande frågar om sitt eget förslag, enligt reviderad tjänsteskrivelse, och  

                           konstaterar att styrelsen beslutar enligt förslaget. 
______ 
 
Beslut till: 
Fastighetschef (För kännedom) 
Fastighetsekonom (För kännedom) 
Fastighetsförvaltare KSF (För åtgärd) 
Controller (För kännedom) 
Kultur- och fritidsnämnd (För åtgärd) 
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Ks § 52        Dnr KS.2021.114               
 
 
Fritidsplan Oxelösunds kommun 2022-2025  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet återförs till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 
 
Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden gav 2017-09-19 KFN §42 förvaltningschefen för kultur- 
och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram underlag till en fritidsplan. Fritidsplanen 
är framtagen för att kartlägga fritidsutbudet i Oxelösund och dess 
utvecklingsområden. Fritidsplanen vänder sig främst till föreningslivet men även till 
berörda tjänstepersoner inom Oxelösunds kommuns olika förvaltningar. Syftet med 
planen är att lyfta frågor, som vilka satsningar och prioriteringar som behöver göras i 
framtiden och att åstadkomma ett långsiktigt samarbete mellan kommunen och 
föreningslivet.  

Kommunstyrelsen har lämnat yttrande över förslag på fritidsplan (Dnr KS.2021.13) 
innebärande att en omarbetning av förslaget begärs. Därefter har planen reviderats 
och antagits av kultur- och fritidsnämnden 2021-12-13 (Dnr KFN.2020.49)  

Planen har till vissa delar omarbetats utifrån kommunstyrelsens yttrande men inte på 
samtliga punkter som angavs i yttrandet. Det rör bland annat att fritidsgårdens 
verksamhet bör ingå i fritidsplanen samt att man föreslogs använda 
medborgardialoger vid framtagandet. I flera andra delar har yttrandet hörsammats 
och planen omarbetats, bland annat för att anpassas utifrån riktlinjer för 
styrdokument. Vidare kan konstateras att enligt riktlinjer för Oxelösunds kommuns 
styrdokument är det så att en kommunal plan som är ej lagstadgat och för ett 
specifikt område, ska fastställas av den politiska nivå som har det närmaste ansvaret 
inom det område som planen avser. Utifrån detta kan konstateras att aktuell 
fritidsplan enbart bör fastställas av KFN och inte KS. Därför lämnas förslag till två 
alternativa beslut. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks Fritidsplan 2022 
Fritidsplan Oxelösunds kommun 2022-2025  
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Kommunstyrelsen  2022-04-27  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 
 
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
1. Anta förslaget Fritidsplan Oxelösunds kommun 2022-2025. 
eller 
2. Planen föreslås fastställas enbart av Kultur och fritidsnämnden. 
 
Förslag 
Patrik Renfors (V) föreslår att planen enbart fastställs av kultur- och 
fritidsnämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Patrik Renfors förslag, tillika framskrivet förslag, punkt 1, och 
konstaterar att styrelsen beslutar enligt förslaget. 
______ 
 
Beslut till: 
Kultur- och fritidsnämnden (För åtgärd) 
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Ks § 53        Dnr KS.2022.50               
 
 
Årsredovisning och ansvarsfrihet för Nyköpings-Oxelösunds 
Vattenverksförbund 2021  
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbunds årsredovisning 2021 fastställs. 
2. Ansvarsfrihet beviljas för direktionen samt de enskilda ledamöterna för 2021. 
 
Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat förbundets 
årsredovisning.  
PwC bedömer att förbundets räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande. PwC 
bedömer vidare att det inte har framkommit något som ger anledning att anse att 
förvaltningsberättelsen och driftredovisningen inte är upprättad i enlighet med lag 
om kommunal bokföring (LKBR) och god redovisningssed. Förbundets 
investeringsredovisning bedöms som delvis upprättad i enlighet med LKBR och god 
redovisningssed. 
De förtroendevalda revisorerna instämmer i direktionens bedömning att de 
finansiella målen och målen för verksamheten har uppnåtts. Revisorerna tillstyrker 
att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda 
ledamöterna. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att årsredovisningen fastställs samt att 
direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för 2021. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-22, NOVF 
Årsredovisning 2021 NOVF undertecknad.pdf 
Granskning av årsredovisning 2021 - Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund 
Revisionsberättelse 2021, NOVF.pdf 
Revisorernas redogörelse för 2021, NOVF.pdf  
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Kommunstyrelsen  2022-04-27  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
1. Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbunds årsredovisning 2021 fastställs. 
2. Ansvarsfrihet beviljas för direktionen samt de enskilda ledamöterna för 2021. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att styrelsen beslutar 
enligt förslaget 
______ 
 
Beslut till: 
Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbund (för kännedom) 
Nyköping kommun (för kännedom) 
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Ks § 54        Dnr KS.2022.57               
 
 
 Ny Fjärrvärmeinstallation vid Ramdalsskolan  
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Investering, 2 100 tkr, för ny fjärrvärme vid Ramdalsskolan godkänns. 
2. Investeringen finansieras via fastighetsbudget 2022.  
3. Attestant för investering är fastighetsekonom. 
 
Sammanfattning 
Idag försörjs Ramdalsskolan, förskolan samt Ramdalsanläggningen med sporthall 
och badhus med samma fjärrvärmesystem. Det innebär att det cirkulerar 60 gradigt 
vatten året runt, även under perioder då huset inte är i behov av uppvärmning, för 
att kunna tillgodose tappvarmvatten på toaletter och i kök i Ramdalsskolan och 
förskolan. 
Genom att koppla in en ny fjärrvärmeanläggning till Ramdalsskolan kan vi separera 
skoldelen från Sportanläggningen och göra skolan mer energieffektiv. Separering av 
systemen ger kortare ledningssträckor med mindre värmeförluster samt skapar 
möjlighet att styra uppvärmningen separat i de olika huskropparna. Till exempel 
behöver bara 25–30 gradigt vatten cirkulera i skolans radiatorsystem sommartid i 
stället för 60 gradigt vatten som idag. Genom ny styrning skapas en separat 
framledningstemperatur till ventilation och tappvarmvatten. Anpassningarna 
uppskattas ge en besparing på 5–10 %. 
Arbetena sker till största delen i skolans krypgrund och beräknas påbörjas 
omgående efter beslut. Verksamheterna i Ramdalsskolan och 
Ramdalsanläggningen kan fortgå som vanligt.  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna investeringen 
på 2 100 tkr för en ny och mer energieffektiv fjärrvärmeanläggning i Ramdalsskolan. 
Finansiering sker via fastighetsbudget 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse investeringsmedel för ny fjärrvärmeinstallation vid Ramdalsskolan 
Projektplan Ny Fjärrvärme vid Ramdalsskolan.pdf  
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Kommunstyrelsen  2022-04-27  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 

• Godkänna investering 2 100 tkr för ny fjärrvärme vid Ramdalsskolan. 

• 2 100 tkr finansieras via fastighetsbudget 2022.  

• Attestant för investering är fastighetsekonom. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att styrelsen beslutar 
enligt förslaget 
______ 
 
Beslut till: 

 Controller (För kännedom)) 
Fastighetsekonom (För åtgärd) 

  Kustbostäder (För åtgärd) 
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Ks § 55        Dnr KS.2018.160               
 
 
Ersättare i kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Klas Lundberg (L) utses till ny ersättare i kommunens råd för 
funktionsnedsättningsfrågor 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har entledigat Bo Höglander (C) från uppdraget som ersättare i 
kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor, KRFF (KF 2021-12-08, § 111). 
KRFF är organisatoriskt knuten till kommunstyrelsen som utser två ordinarie 
ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande samt två ersättare för 
dessa. 
Dag Bergentoft (M) nominerar Klas Lundberg (L) som ny ersättare i rådet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-23, ersättare KRFF 
Nominering ersättare i KRFF, 2022-03-16.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om Klas Lundberg (L) kan utses till ny ersättare i kommunens 
råd för funktionsnedsättningsfrågor. Styrelsen beslutar enligt nominering. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor (För kännedom) 
Klas Lundberg (För åtgärd) 
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Ks § 56        Dnr KS.2022.43               
 
 
Mål och riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta förslag till koncerngemensamma mål 
och riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Oxelösunds kommun. 
 
Sammanfattning 
Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i 
kraft. Några år senare var bristerna i efterlevnaden så påtagliga att det tillsattes en 
utredning om hur lagen kunde förstärkas. Ändringarna i minoritetslagen trädde i 
kraft den 1 januari 2019. Syftet med lagen är att ge skydd för de nationella 
minoriteterna, att stärka deras möjlighet till inflytande samt att stödja de historiska 
minoritetsspråken så att de hålls levande.  
Lagen ställer krav på att kommunen ska anta mål eller riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete. Av förarbetena till lagen framgår att denna skyldighet kan 
skapa en ökad medvetenhet om minoritetspolitiken och ge en tydlig signal till 
samtliga kommuner att de berörs av grundskyddet i lagstiftningen. Det utökade 
skyddet gäller i kommuner som har anslutit sig i ett språkligt förvaltningsområde för 
finska, samiska eller meänkieli. 
Oxelösunds kommun har genom ett kommunfullmäktigebeslut 2013-12-18, § 127, 
fattat beslut om att ansöka hos regeringen om att kommunen ska anslutas till finskt 
förvaltningsområde. Med beslutet följer ett ansvar att uppfylla de krav som finns i 
minoritetslagen. Ansökan godkändes och Oxelösunds kommun anslöt sig till det 
finska förvaltningsområdet den 1 februari 2015. Som ett led i att uppfylla lagen har 
beslut fattats om en handlingsplan för finskt förvaltningsområde årligen mellan 
2015–2018 samt för samtliga nationella minoriteter mellan 2019–2021, (förlängd att 
gälla även under 2022). Besluten är fattade av koncernledningen. Utöver 
handlingsplanen finns målformulering "Oxelösunds kommun arbetar för att 
tillgodose sverigefinnarnas och de övriga nationella minoriteternas rättigheter" i 
kommunstyrelsens måldokument. 
Handlingsplanen för nationella minoriteter 2019–2021 hade relativt låg 
måluppfyllelse och det fattades därför beslut om att anlita PwC för att göra en 
utredning om kommunen uppfyller minoritetslagens krav och hur kan arbetet 
förbättras. I utredningen ingick även att omvärldsbevakning. Utredningen pågick 
under hösten och rapporten blev klar i december 2021. PwC rekommenderar att 
Oxelösunds kommun arbetar fram ett övergripande styrdokument på området som 
beslutas politiskt och som säkerställer att respektive nämnd inom ramen för sitt 
verksamhetsansvar tar fram egna riktlinjer/rutiner.  
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För att säkerställa måluppfyllanden föreslår PwC att kommunen etablerar ett system 
för uppföljning av nämndernas arbete och säkerställer en årlig återrapportering till 
kommunfullmäktige.  
Kommunfullmäktige föreslås därför besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
utarbeta förslag till koncerngemensamma mål och riktlinjer för arbetet med de 
nationella minoriteterna vilka kan inkluderas i Mål och budget för 2023-25. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-22, Nationella minoriteter 
Slutrapport, finskt förvaltningsområde Oxelösund.pdf 
Finskt förvaltningsområde, omvärldsanalys.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta förslag till koncerngemensamma mål 
och riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Oxelösunds kommun. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att styrelsen beslutar 
enligt förslaget 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen (För åtgärd) 
Kommunchef (För kännedom) 
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Ks § 57        Dnr KS.2021.118               
 
 
Svar på motion om införande av avgiftsfri undervisning i den nya 
Kulturskolan  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda kommunens ekonomiska 

förutsättningar för en avgiftsfri kulturskola samt att väga in frågan i arbetet med 
mål och budget 2023-2025. 

2.   Motionen anses besvarad 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige medgav 2021-09-15 (§ 84) Björn Johansson (MP) att lämna 
en motion om avgiftsfri undervisning i Kulturskolan. 
Utbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet och bedömer att en avgiftsfri 
kulturskola kan medföra utökningar, med merkostnader, och att det saknas 
medel för detta. Nämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. 
Kommunstyrelseförvaltningen delar utbildningsnämndens bedömning beträffande 
ekonomiska förutsättningar och föreslår att motionen ska avslås. 
Kommunstyrelseförvaltningen delar emellertid förslagsställarens bedömning om 
vikten av att göra kulturskolan tillgänglig för alla elever oavsett socioekonomiska 
förutsättningar. Förvaltningen föreslår därför att de ekonomiska möjligheterna för 
kommunen att införa avgiftsfri kulturskola, utreds och vägs in i det kommande 
arbetet med mål och budget inför 2023-2025. Uppdraget föreslås tilldelas 
utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-29, Avgiftsfri kulturskola 
Protokoll 2021-09-15 - Kf §84 
UN 2021-11-22, § 64.docx 
Ekonomiskt underlag från utbildningsförvaltningen 2022-03-23.docx  
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Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
1. Motionen avslås. 
2. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda kommunens ekonomiska förutsättningar 

för en avgiftsfri kulturskola samt att väga in frågan i arbetet med mål och budget 2023-
2025. 

 
Förslag 
Ordförande föreslår att motionen ska anses besvarad. 
Patrik Renfors (V), Britta Bergström (S), Tommy Karlsson (S) samt LinusFogel (S) 
föreslår bifall till ordförandes förslag. 
 
 
Beslutsgång 

1. Ordförande frågar om framskrivet förslag, punkt 1, och konstaterar att styrelsen 
avslår förslaget. 

2. Ordförande frågar om framskrivet förslag, punkt 2, och konstaterar att styrelsen 
beslutar enligt förslaget 

3. Ordförande frågar om sitt eget förslag och konstaterar att styrelsen beslutar 
enligt förslaget 

______ 
 
Beslut till: 

 Utbildningsnämnden (För åtgärd) 
 Förslagsställaren (För kännedom) 
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Ks § 58        Dnr KS.2021.91               
 
 
Svar på motion om anpassning av köken i kommunens skolor och 
förskolor från mottagningskök till tillagningskök  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Motionen anses besvarad. 
 
Sammanfattning 
En motion har ställts av Björn Johansson (MP) till kommunfullmäktige gällande en 
utredning om anpassning av köken i kommunens skolor och förskolor från 
mottagningskök till tillagningskök, 2021-06-16   §70 .  
Vid sitt sammanträde den 20:e oktober 2021 Kf § 94 beslutade kommunfullmäktige 
att fastställa presenterat förslag till Kostpolicy. Denna revidering av Kostpolicyn 
bygger på utredningen ”Utredning gällande måltidens betydelse för det livslånga 
lärandet” som fastställdes av Kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 2:a juni 
2021 (KS 2021§ 91). Vid samma tidpunkt beslutande kommunstyrelsen att om en 
enhet ska ha tillagningskök eller mottagningskök beslutas vid varje nybyggnations-
eller ombyggnationsbeslut. 
Utbildningsnämnden har på remiss behandlat förslaget enligt motionen och anser 
att den i motionen efterfrågade funktionen redan är uppfylld och anser motionen vara 
besvarad. Kommunstyrelseförvaltingen hänvisar till kommunens kostpolitiska program och har inget 
mer att tillägga 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, motion om anpassning av kök  
Sammanträdesprotokoll från utbildningsnämnden 2021-12-13 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
Motionen anses besvarad. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att styrelsen beslutar 
enligt förslaget. 
______ 
 
Beslut till: 
Förslagsställaren (För kännedom)  
Kostchef (För kännedom) 
Förvaltningschef utbildningsförvaltningen (För kännedom)
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Ks § 59        Dnr KS.2021.88               
 
 
Svar på medborgarförslag om minnesplats för civila och militära 
utlandsveteraner i fredsbevarande tjänst  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Medborgarförslaget beviljas. 
2. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag till hur en minnes- 
    plats kan utformas. Kostnad för minnesplatsen ska uppgå till maximalt 200 tkr. 
3. Förslaget ställs till kommunstyrelsen för godkännande och ställningstagande till     
    finansiering via styrelsens investeringsreserv. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige medgav 2021-06-16, § 55, Södra Sörmlandsgruppen av 
Sveriges veteranförbund att lämna ett medborgarförslag om att etablera en 
minnesplats för civila och militära utlandsveteraner i fredsbevarande tjänst. 
Önskemålet är att minnesplatsen ska kunna invigas på veterandagen 29 maj 
2023. 
Ärendet har remitterats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN) samt till 
kultur- och fritidsnämnden (KFN) med begäran om yttrande.  
MSN tar inte ställning i frågan men bedömer att förutsättningar för att 
iordningsställa en minnesplats finns. KFN ställer sig positiv till förslaget. Båda 
nämnderna saknar medel för finansiering av en minnesplats. 
Kommunstyrelseförvaltningen ser inga hinder för att uppföra en minnesplats. 
Finansiering kan ske via kommunstyrelsens investeringsreserv.  
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget beviljas samt att kultur- och 
fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag till hur en minnesplats kan 
utformas. Återrapportering föreslås göras till kommunstyrelsen för godkännande 
och ställningstagande till finansiering via investeringsreserven. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-29, minnesplats för veteraner 
Protokoll 2021-06-16 - Kf §55 
Medborgarförslag om minnesplats för civila och militära utlandsveteraner i 
fredsbevarande tjänst - Signatur 
Kompletterande information avseende medborgarförslag om minnesplats för civila och 
militära utlandsveteraner  
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Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
1. Medborgarförslaget beviljas. 
2. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag till hur en minnes- 
    plats kan utformas. Kostnad för minnesplatsen ska uppgå till maximalt 200 tkr. 
3. Förslaget ställs till kommunstyrelsen för godkännande och ställningstagande till     
    finansiering via styrelsens investeringsreserv. 
 
 
Förslag 
Dag Bergentoft föreslår bifall till framskrivet förslag. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att styrelsen beslutar 
enligt förslaget. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kultur- och fritidsnämnden  (För åtgärd) 
Kanslichef (För kännedom) 
Förslagsställarna (För kännedom) 
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Ks § 60        Dnr KS.2022.3               
 
 
Redovisning av delegationsbeslut  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Redovisningen godkänns 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa 
beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att 
kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står 
det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation. 
 

Beslutsfattare 
 

Beslutsdatum Punkt i del. 
ordn 

Beslutets innehåll i 
korthet 

Beslutet 
hittas 

Marie Lindholm 2022-02-01-
2022-02-28 

B.12 Bifall BAB diariet 

Catharina 
Fredriksson 

2022-03-02 D.6 Stängning och 
nyttjandeförbud av 
Ramdalens simhall 

Castor 
KS.2021.135 

Johan Persson 2022-03-04 C.13 Beslutsattest ordinarie FA Personakt 

Johan Persson 2022-03-04 C.13 Beslutsattest ordinarie HL Personakt 

Johan Persson 2022-03-04 C.13 Beslutsattest ersättare 
varaktig HL 

Personakt 

Maria Malmberg 2022-02-07 A.19 Yttrande vattenverksamhet Castor 

Kjell Andersson/ 

Maria Malmberg 

2022-02-01 – 
2022-02-28 

A.16 Yttrande bygglovsremisser Castor 

Kjell Andersson/ 

Maria Malmberg 

2022-02-01 – 
2022-02-28 

B.4 Försäljning fastigheter Castor 

Margrita Sjöqvist 2022-02-28 C.5 Avskrivning av osäkra 
fordringar < 25 000 kr, per 
februari 2022 

Ekonomiavd 

Margrita Sjöqvist 2022-02-28 C.11 Nyupplåning 50 mkr 
(211220) 

Ekonomiavd 

Catharina 
Fredriksson 
 

2022-03-14 A.6 Öppnade av 
Ramdalsanläggningens 
simhall 

Castor 

Maria Malmberg/Kjell 
Andersson 

2022-03-07 B.4 Försäljning av Vinbäret 1 Castor 

  
 

  Castor 
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Johan Persson 

 
 
2022-03-16 

 

C.3 

 

Investeringsbeslut att säkra 
industriområde från 
obehöriga 

Niklas Thelin 2022-03-04 D.3 Beslut om anställning Personakt,  
Löneenheten 

Niklas Thelin 2022-03-22 A.11 Beslut om att neka 
utlämnande av handling 

Castor 

Johan Persson 2022-03-23 C.4 Investeringsbeslut 
finansiering Brandlarm 
Torgskolan 

Ekonomiavd. 
 

Johan Persson 2022-03-28 A.1 Fullmakt Leaseright Ekonomiavd. 
 

Marie Lindholm 2022-03-01-
2022-03-31 

B.12 Avslag BAB diariet 

Marie Lindholm 2022-03-01-
2022-03-31 

B.12 Bifall BAB diariet 

Marie Lindholm 2022-03-01-
2022-03-31 

B.12 Delvis bifall BAB diariet 

Kjell Andersson/ 

Maria Malmberg 

2022-03-01 – 
2022-03-31 

B.11 Avtal bostadsarrende Castor 

Kjell Andersson/ 

Maria Malmberg 

2022-03-01 – 
2022-03-31 

A.16 Yttrande bygglovsremiss Castor 

Kjell Andersson/ 

Maria Malmberg 

2022-03-01 – 
2022-03-31 

A.19 Yttrande remiss 
vattenverksamhet 

Castor 

Johan Persson 2022-04-04 C.3 Medfinansiering av projektet 
Kick Start Naturturism 

Castor 

Henny Larsson 2022-02-01- 
2022-02-28 

D.3 Nyanställda februari Castor 

Niklas Thelin 2022-04-14 D.3 Beslut om tidsbegränsad 
anställning 

Personakt,  
Löneenheten 

 
______ 
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Ks § 61        Dnr KS.2022.4               
 
 
Information från kommunalråd och kommunchef  
 
Kommunchefen informerar om 

• Oxelö förskola 

• Information och träffar angående Ukraina 

• Pågående arbete med anledning av situationen i Ukraina 

• Insändare skolplikt och kunskapsavstämning 

• Länsstyrelsebeslut om tillsynsbeslut Vildvinet 

• Ombygnation Peterslundsskolan 

• PULS-mätning 

• Uppföljning april - första med Stratsys 

• Visselblåsarfunktion 

• NKI Upphandling 

• Avrådan från eldning hävd 

• Ordförande informerar om 

•        Tilldelningsbeslut gällande flyktingar 

•         Arbetsutskottets svar på lagrådsremiss angående "Åtgärder för en   
jämnare fördelning av boendet för vissa skyddsbehövande" 

•        Medborgarlöftet 2022 

•        Företagsbesök 
______ 
 


	Controller (För kännedom))

