Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (44)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-11-24

Plats och tid

Hävringe kl 08.30 - 16.15

Beslutande

Catharina Fredriksson
Linus Fogel
Patrik Renfors
Tommy Karlsson
Dag Bergentoft
Britta Bergström
Katarina Berg
Bo Höglander
Dagmara Mandrela

(S)
(S)
(V)
(S)
(M)
(S)
(M)
(C)
(SD)

Ej tjänstgörande

Astrid Öhman Asp
Nina Wikström Tiala
Carl-Inge Lindberg
Rune Tschemernjack
Ingela Wahlstam
Eva Lantz
Klas Lundbergh
Göran Bernhardsson

(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(M)
(L)
(KD) §§ 170-191

Henny Larsson
Kjell Andersson
Maria Malmberg
Sagvan Abdulsatar
Pär Blom
Nils Erik Selin

HR-chef § 170
Mark- och exploateringsstrateg § 170
Mark- och exploateringsstrateg § 170
Produktions- och affärschef NCC § 170
Projektchef Kustbostäder § 170
Tf förvaltningschef miljö och
samhällsbyggnad § 170
Verksamhetschef samhällsplanering och
infrastruktur, Region Sörmland § 170
Infrastrukturstrateg, Region Sörmland
§ 170
Säkerhetsstrateg § 170
Sekreterare
Kommunchef

ersättare och övriga
deltagare

Ulf Arumskog
Fredrik Högberg
Niklas Telin
Jana Hilding
Johan Persson

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………………
Jana Hilding

Ordförande

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

Justerande

…………………………………………..
Dag Bergentoft

BEVIS
Utdragsbestyrkande

Paragrafer

170 - 192

Sammanträdesprotokoll

Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-11-24

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-11-24

Datum för
anslagsuppsättande

2021-11-30

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

…………………………………………
Jana Hilding

Datum för
anslagsnedtagande

Utdragsbestyrkande

2021-12-20

Sammanträdesprotokoll

Blad 3

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 170
Ks § 171
Ks § 172
Ks § 173
Ks § 174
Ks § 175
Ks § 176
Ks § 177
Ks § 178
Ks § 179
Ks § 180
Ks § 181
Ks § 182
Ks § 183
Ks § 184
Ks § 185
Ks § 186
Ks § 187
Ks § 188
Ks § 189
Ks § 190
Ks § 191
Ks § 192

2021-11-24

Fastställelse av föredragningslistan
Information och föredragningar 2021
Uppdrag att förebygga skadegörelse och klotter
Åtgärder för att förebygga översvämning
Statusinventering av Sporthallen samt badhuset vid
Ramdalsanläggningen
Internkontrollplan 2022
Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning avseende
kommunens arbete med kommunens skogsinnehav
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022-2024
Uppföljning av räddningstjänst 2021
Planerat underhåll 2022
Ekonomisk uppföljning för Kommunstyrelsen 2021
Ekonomisk uppföljning för Oxelösunds kommun 2021
Julgåva 2021
Delgivningar 2021
Redovisning av delegationsbeslut
Information från kommunalråd och kommunchef
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och
räddningstjänst 2022-2023
Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 20212023
Omfördelning kommunstyrelsens anslag avseende bidrag
äldreomsorgslyftet
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Revidering av reglemente för nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård
Utredning om intern upphandling
Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag

Utdragsbestyrkande

4
5
6-7
8-9
10 - 11
12 - 13
14 - 15
16
17 - 18
19 - 21
22
23 - 24
25
26
27 - 28
29
30 - 31
32 - 33
34 - 35
36 - 37
38 - 39
40
41 - 42

Sammanträdesprotokoll

Blad 4 (44)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 170

2021-11-24
Dnr KS.2021.85

Fastställelse av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
Nytt ärende om julgåva, tas upp som ärende 13.
Dagens sammanträde
Ordförande anmäler ett tillkommande ärende till föredragningslistan, beslut om
julgåva. Ärendet ska beslutas av kommunstyrelsen och föreslås därför läggas till
som nytt ärende 13. Detta får till följd att efterföljande ärenden tas upp som ärende
14-23.
______

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 5 (44)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 171

2021-11-24
Dnr KS.2021.1

Information och föredragningar 2021
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna informationen.
Sammanfattning
HR-chef Henny Larsson informerar om resultatet av medarbetarundersökningen i
Oxelösunds kommun, som genomförs vartannat år.
Mark- och exploateringsstrategerna Maria Malmberg och Kjell Andersson
informerar om arrendeförhandlingar och markanvisningar för perioden 2018-2021.
Kustbostäders projektchef Pär Blom och NCC:s produktions- och affärschef
Sagvan Abdulsatar informerar om byggnation Oxelöskolan.
Tf miljö- och samhällsbyggnadschef Nils Erik Selin, verksamhetschef Region
Sörmland Ulf Arumskog och infrastrukturstrateg Region Sörmland Fredrik Högberg
informerar om den Länstransportplan som Oxelösunds kommun har fått på remiss
från Region Sörmland.
Säkerhetsstrateg Niklas Thelin presenterar underlaget till ärendet Verksamhetsplan
samt sammanställer kommunstyrelsens önskemål inför beslut på kommunstyrelsens
extrainsatta sammanträde 2021-12-15.
______

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 6 (44)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 172

2021-11-24
Dnr KS.2021.43

Uppdrag att förebygga skadegörelse och klotter
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen godkänns.
2. Uppdraget återrapporteras vid kommunstyrelsens sammanträden i mars och
oktober 2022.

Sammanfattning
På grund av återkommande skadegörelse i Oxelösund har kommunstyrelsen gett
kommunchefen ges i uppdrag att föreslå åtgärder som kan bidra till en ökad
trygghet och minskade skador.
En antal åtgärder har genomförts under våren och sommaren 2021. Det handlar
om såväl utbildningsinsatser, där förhoppningen är att effekter ska uppnås på sikt
som mer kortsiktiga tekniska lösningar. Ytterligare åtgärder planeras till
hösten/vintern.
Många åtgärder har haft kommunens skolor i fokus eftersom dessa är särskilt
utsatta för skadegörelse. Förhoppningen är att goda effekter ska uppnås och att
erfarenheter från detta arbete ska kunna omsättas även på andra utsatta miljöer i
kommunen.
Att planerade åtgärder genomförs samt effekter av genomförda åtgärder kommer
löpande att följas upp.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Uppdrag att förebygga skadegörelse och klotter

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1.Redovisningen godkänns.
2.Uppdraget återrapporteras vid kommunstyrelsens sammanträden i mars och
oktober 2022.
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-11-24

______
Beslut till:
Kommunchef (FK)
Säkerhetsstrateg (FK)

Utdragsbestyrkande

Blad 7

Sammanträdesprotokoll

Blad 8 (44)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 173

2021-11-24
Dnr KS.2020.66

Åtgärder för att förebygga översvämning
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen godkänns.
2. Kommunchefen ges i uppdrag att fortsätta med arbetet i enlighet med den
planering som har upprättats.

Sammanfattning
Mot bakgrund av en förhöjd havsvattennivå i februari 2020 har kommunstyrelsen
uppdragit till kommunchefen att utreda och beräkna kostnader för nödvändiga
åtgärder för att motverka konsekvenser, vid Sjöängen, av en förhöjd
havsvattennivå.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att någon form av barriär mot
vatteninträngning behövs för att skydda området mot översvämning. På längre sikt
bör åtgärden kompletteras med en höjning av ett vägavsnitt i händelse av
ytterligare höjd havsvattennivå. Vidare konstaterar förvaltningen att det behövs VAåtgärder för att hantera vatten bakom barriären.
Ett antal steg behöver tas för att gå vidare med arbetet kring sjöängen. Det handlar
om bland annat om att utreda kommunens ansvar för skydd av befintlig bebyggelse
samt att klargöra finansiering av kostnader.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att redovisningen godkänns samt att
kommunchefen ges i uppdrag att fortsätta arbetet i enlighet med den planering som
har upprättats.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Åtgärder för att förebygga översvämning

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. Redovisningen godkänns.
2. Kommunchefen ges i uppdrag att fortsätta med arbetet i enlighet med den
planering som har upprättats.
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-11-24

______
Beslut till:
Kommunchef (FK)
Säkerhetsstrateg (FK)

Utdragsbestyrkande

Blad 9

Sammanträdesprotokoll

Blad 10 (44)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-11-24

Ks § 174

Dnr KS.2021.135

Statusinventering av Sporthallen samt badhuset vid
Ramdalsanläggningen
Kommunstyrelsens beslut
·

Godkänna investeringen 2 000 tkr.

·

Investering 2 000 tkr finansieras via ramen Sporthall.

·

Godkänna projektplan.

·

Attestant för projektet är fastighetsekonom.

Sammanfattning
Badhusets tekniska livslängd för konstruktion och komponenter behöver
säkerställas genom att sakkunnig inom badhusmiljö utför statusinventering av
badhuset vid Ramdalsanläggningen. Genom inventering och statusrapport
tydliggörs när Badhuset når sin tekniska livslängd samt vilket underhållsbehov som
ska prioriteras för att badhuset ska hålla och fungera optimalt. Rapporten ska även
visa på om Badhuset klarar ytterlige en stor renovering eller om befintligt badhus
har ett sista datum. Informationen är viktig för långsiktigt lokalbehov.
Detsamma gäller sporthallens tekniska livslängd. Statusinventering med rapport
ska beskriva hur byggnaden och dess installationer mår. Inventering och utredning
kommer att påvisa vilka delar som lämpar sig till vilken användning och med vilka
investeringar. Utöver den tekniska statusen behöver vi också i utredningen ta fasta
på vilka långsiktiga behov som finns av inomhusidrott i Oxelösund för att värdera
om nuvarande idrottshall räcker.
Informationer är viktig för underhållsplan samt det långsiktiga användandet av
Ramdalsanläggningen och eventuellt framtida behov av kompletterande
byggnader.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att aktivera
investeringsmedel 2 000 tkr ur ramen sporthall för att påbörja statusinventering av
Sporthall och Badhus vid Ramdalsanläggningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Finansiering av Statusinventering av Sporthallen vid Ramdalsanläggningen
Bilaga - Projektplan Finansiering av statusinventering av Sporthall och Badhus vid
Ramdalsanläggningen
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-11-24

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
·

Godkänna investeringen 2 000 tkr.

·

Investering 2 000 tkr finansieras via ramen Sporthall.

·

Godkänna projektplan.

·

Attestant för projektet är fastighetsekonom.

______
Beslut till:
Fastighetsekonom (FÅ)
Fastighetsförvaltare KSF (FÅ)
Controller (FK)
Kultur- och fritidschef (FK)

Utdragsbestyrkande

Blad 11

Sammanträdesprotokoll

Blad 12 (44)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 175

2021-11-24
Dnr KS.2021.112

Internkontrollplan 2022
Kommunstyrelsens beslut
Följande internkontrollpunkter fastställs:
2
3
5
7
8
9

Behörighet till IT-system
Rutin för rehabilitering
Koncerngemensamma styrdokument och policyer
Hyres-, tomträtt- och arrendeavtal
Styrdokument
Investeringar

samt en ny kontrollpunkt med ordalydelsen:
"Systematiskt arbetsmiljöarbete: Uppföljning av handlingsplaner med anledning av
medarbetarundersökningen".
Sammanfattning
Kommunstyrelsen process för att fastställa en årlig internkontrollplan innebär att
kommunstyrelseförvaltningen gör en risk- och väsentlighetsanalys av ett antal
rutiner som är möjliga att granska vid internkontroll.
Därefter väljer kommunstyrelsen de rutiner som ska ingå i den kommande
internkontrollplanen. Kommunstyrelsen har också möjlighet att själv initiera och
fastställa kontroll av andra rutiner.
Syftet med processen är att den som utför verksamheten inte ska välja och föra
fram förslag till rutiner och kontrollmoment.
Kommunstyrelseförvaltningen har, i en bruttolista, sammanställt och riskbedömt ett
antal rutiner som kan utgör underlag till internkontrollplan 2022. Bruttolistan
redovisas nedan.
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ser över och bedömer vilka rutiner och
kontrollmoment som är relevanta att ta med i internkontrollplanen för 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Internkontrollplan 2022

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 13

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-11-24

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsen fastslår sitt beslut under sammanträdet.
Förslag
Ordförande Catharina Fredriksson (S) yrkar på att internkontrollpunkterna 2, 3, 5,
7, 8 och 9 skall antas för år 2022. Ordförande yrkar vidare på att lägga till punkten
Systematiskt arbetsmiljöarbete: Uppföljning av handlingsplaner med anledning av
medarbetarundersökningen.
Beslutsgång
Ordförande Catharina Fredriksson (S) finner att det finns ett förslag till beslut och
ett tilläggsyrkande, och det är det egna yrkandet samt det egna tilläggsyrkandet.
Ordföranden ställer yrkandet mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt yrkandet. Ordföranden ställer därefter tilläggsyrkandet mot avslag och finner
att kommunstyrelsen antar tilläggsyrkandet.
______
Beslut till:
Säkerhetsstrateg Niklas Thelin (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 14 (44)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-11-24

Ks § 176

Dnr KS.2021.149

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning avseende
kommunens arbete med kommunens skogsinnehav
Kommunstyrelsens beslut
1. Punkt B.16 med lydelsen ”Fastställande och utförande/genomförande
verkställande av skogsbruksplan i kommunens egenskap som fastighetsägare”
avförs från kommunstyrelsens delegationsordning daterad 2021-10-27.
2. Förslag till reviderad delegationsordning daterad 2021-10-27 fastställs genom att
tillägg görs med punkterna B.16 a och B.16 b enligt bilaga.

Sammanfattning
Oxelösunds Kommun har ett skogsinnehav på ca 1 569,7 hektar, ca 940 hektar är
produktiv skogsmark. Under 2018 reviderades skogsbruksplanen. I samband med
revideringen tog kommunstyrelsen beslut rörande skogsbruksplanen 2018-05-30 §
107. Beslutet som togs innebar att i egenskap av markägare ställer sig
kommunstyrelsen bakom de principiella ställningstaganden som redovisas i
tjänsteskrivelsen och som utgör grundläggande ställningstagande i
skogsbruksplanen samt att Kommunstyrelseförvaltningen, Mark och exploatering
ges i uppdrag utarbeta skogsbruksplanen enligt dessa principiella
ställningstaganden:
·

I den framtagna skogsbruksplanen är ca 60 % av den produktiva
skogsmarken föreslagen att skötas med bevarandevärden (NS) som syfte
samt orört med endast bevarande värden (NO). Dessa värden är enligt
konsulten höga och med denna typ av skötsel på skogen är det svårare att
få ekonomi men andra faktorer som biologisk mångfald är faktorer som kan
motivera denna typ av skogsskötsel. Dessa områden är i huvudsak avsatta
som rekreationsområden.

·

 å den övriga delen av den produktiva skogsmarken finns olika typer av
P
avverkningsförslag. Föryngringsavverkning och gallring genererar oftast
intäkter som kan återinvesteras på de skogsytor som är kostnadskrävande.

För att underlätta i arbetet med kommunens skogsinnehav ser
kommunstyrelseförvaltningen att det finns behov av att justera
Delegationsordningen.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till justering av delegationsordning innebär
att ändra delegationsordningen från ”Fastställande och utförande/genomförande
verkställande av skogsbruksplan i kommunens egenskap som fastighetsägare”.
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 15

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-11-24

Förslag på ny formulering på delegationsordning:
·

 .16 a ”Beställa och uppdatera Skogsbruksplan samt verkställa innebörden
B
av skogsbruksplanen inom kommunens skogsinnehav”

·

 .16 b ”Underteckna avtal samt beställa nödvändiga åtgärder inom
B
kommunens skogsinnehav utöver skogsbruksplanens bestämmelser”.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning avseende
kommunens arbete med kommunens skogsinnehav
Bilaga - Delegation och verkställighetsordning KS_2021-10-27 utdrag

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. Punkt B.16 med lydelsen ”Fastställande och utförande/genomförande
verkställande av skogsbruksplan i kommunens egenskap som fastighetsägare”
avförs från kommunstyrelsens delegationsordning daterad 2021-10-27.
2. Förslag till reviderad delegationsordning daterad 2021-10-27 fastställs genom att
tillägg görs med punkterna B.16 a och B.16 b enligt bilaga.
______
Beslut till:
Kommunchef (FK)
MEX (FÅ)
Kommunkansliet (FÅ)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 16 (44)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 177

2021-11-24
Dnr KS.2021.124

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022-2024
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras.
Sammanfattning
Inför kommunstyrelsens beslut 15 december 2021 om styrelsens verksamhetsplan
för 2022-2024 ser kommunstyrelseförvaltningen över nuvarande verksamhetsplan
och föreslår ett antal justeringar.
Förslag till nya mål eller målvärden är markerade i kallelsens bilaga med grön text.
Mål eller målvärden som föreslås tas bort är markerade med röd text.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2021-11-01
Bilaga - Underlag för kommunstyrelsens arbete med verksamhetsplan 2022-2024
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Ärendet beslutas under kommunstyrelsens sammanträde.
Förslag
Ordförande Catharina Fredriksson (S) yrkar på att ärendet återremitteras för vidare
diskussion och sammanställning.
Beslutsgång
Ordförande Catharina Fredriksson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, det
egna yrkandet. Ordföranden ställer det egna yrkandet mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras.
______
Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 17 (44)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-11-24

Ks § 178

Dnr KS.2021.32

Uppföljning av räddningstjänst 2021
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-08, § 28 om en utökad rapportering till
kommunstyrelsen av räddningstjänstens verksamhet och ekonomi.
I aktuell uppföljning redovisas;
·

Verksamhetsuppföljning per 2021-09-14

Av uppföljning per augusti 2021 framkommer att vissa av räddningstjänstens
ordinarie arbetsuppgifter har fått stå tillbaka under 2021 till förmån för arbetet med
den pågående pandemin. Bland annat bedrivs utbildningsverksamheten i mindre
omfattning än normalt och höstens säkerhetsdagar för grundskolans år 7 kommer
att ställas in.
I uppföljningsmöte med räddningstjänsten har Oxelösunds företrädare framfört att
utbildningsinsatser för målgruppen anses som mycket viktigt, bland annat mot
bakgrund av förekomsten av skadegörelse i kommunen.
I övrigt visar verksamhetsuppföljning per augusti inga påtagliga avvikelser jämfört
med motsvarande period tidigare år.
Det ekonomiska resultatet för helåret prognosticeras till ett överskott på 350 tkr.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att uppföljningen godkänns.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Uppföljning av räddningstjänst 2021
Oxelösund Verksamhetsuppföljning 2021-09-14

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Redovisningen godkänns.
______
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-11-24

Beslut till:
Säkerhetsstrateg (FK)
Sörmlandskustens räddningstjänst, Patrik Kullman och Thomas Ydrenius (FK)

Utdragsbestyrkande

Blad 18

Sammanträdesprotokoll

Blad 19 (44)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-11-24

Ks § 179

Dnr KS.2021.144

Planerat underhåll 2022
Kommunstyrelsens beslut
·

Investering i planerat underhåll med budgeterat belopp 5 500 tkr, får startas.
Medel tas ur investeringsramen för fastighetsinvesteringar i
investeringsbudget 2022 med samma belopp.

·

 ppdelning av investeringsutgifter ska ske i bokslutet och aktiveras på
U
berörda fastighetsobjekt och i tillämpliga komponenter.

·

Fastighetsekonomen utses till attestant för investeringarna.

·

Beslut gäller under förutsättning att kommunens budget vunnit laga kraft.

Sammanfattning
Regler för redovisning av underhåll, reparationer och investeringar i fastigheter
gäller för både kommuner och bolag, s.k. komponentredovisning. I korthet betyder
detta att investeringar ska delas upp i de olika delar på en fastighet som arbete och
kostnad gäller. Samtidigt ska äldre investeringar elimineras när de ersätts av nyare.
Kommunen har hanterat komponentredovisning fr.o.m. 2015 och bokfört utgifter för
dessa ändamål som investeringar, med början av en mindre del 2016 och fullt ut
fr.o.m. 2017.
Effekten på kommunens redovisning blir att från att tidigare ha redovisats som
driftkostnad i resultaträkningen blir det numera en investering som kommer att ge
en ökad balansomslutning och avskrivningar framåt i tiden.
I ett kort perspektiv kommer kommunens resultat att till synes förbättras, men det
kommer att bli ökad belastning i framtiden genom ökade avskrivningar.
I Oxelösunds kommun kommer vi att rent praktiskt hantera reparationer eller
underhållsåtgärder under 50 tkr såsom driftkostnad, vilket ingår i det uppdrag som
Kustbostäder utför och som bolaget får en överenskommen uppdragsersättning för.
Underhåll över 50 tkr kommer att behandlas som investeringar. I bokslutet kommer
exakta utgifter att läsas av och bokföring kommer att delas på olika fastighetsobjekt
och i specifika komponenter. Samtidigt kommer också äldre, ersatta investeringar
att elimineras ur balansräkningen för att få ett korrekt och aktuellt värde på varje
fastighet.
I investeringsbudgeten 2022 finns en sammanslagen post på 7 800 tkr. Den består
dels av fastighetsinvesteringar 2 300 tkr, dels av investeringar avsedda för planerat
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underhåll om 5 500 tkr.
Innan investeringsåtgärder påbörjas ska Kommunstyrelsen godkänna att
investeringsprojekt får starta och att investeringsmedel får tas i anspråk. Det är inte
möjligt att i förväg peka ut exakt i vilka fastigheter och till vilka belopp som åtgärder
kommer att behöva utföras som planerat underhåll. Hanteringen av underhåll bör
kunna ske skyndsamt om behov uppkommer.
Därför föreslås att ett gemensamt investeringsprojekt läggs upp med en budget
enligt investeringsplanen 2022 som är 5 500 tkr. Varje åtgärd särredovisas och
totalbeloppen måste rymmas inom denna ram.
Uppföljning sker månadsvis av ekonomin med ekonomichef och kommunchef.
Kommunstyrelsen får en rapport över ekonomin dels per ackumulerad månad och
en prognos för utfallet vid årets slut, vid tillfälle för sammanträde i april och oktober,
delårsrapport per augusti samt bokslut i december.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Planerat underhåll i fastigheterna 2022

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens beslutar att:
·

Investering i planerat underhåll med budgeterat belopp 5 500 tkr, får startas.
Medel tas ur investeringsramen för fastighetsinvesteringar i
investeringsbudget 2022 med samma belopp.

·

 ppdelning av investeringsutgifter ska ske i bokslutet och aktiveras på
U
berörda fastighetsobjekt och i tillämpliga komponenter.

·

Fastighetsekonomen utses till attestant för investeringarna.

·

Beslut gäller under förutsättning att kommunens budget vunnit laga kraft.

______
Beslut till:
Fastighetsekonom (FÅ)
Controller (FK)
Kustbostäder (FÅ)
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Ks § 180

2021-11-24
Dnr KS.2021.9

Ekonomisk uppföljning för Kommunstyrelsen 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens egen ekonomiska uppföljning per oktober godkänns.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har ett anslag på 82 368 tkr som består av en grundbudget 74
611 tkr och ett tilläggsanslag, 7 757 tkr.
Kommunstyrelsen förutser i nuläget ett överskott på 800 tkr för helåret 2021.
Orsaken till det positiva utfallet är främst högre intäkter för arrenden, lägre
personalkostnader, en minskad prognosticerad negativ avräkning för
fastighetsförvaltning samt en byggsanktionsavgift för uppförande av tältstall utan
bygglov.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Ekonomisk uppföljning per oktober 2021 för kommunstyrelsen

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens egen ekonomiska uppföljning per oktober godkänns.
______
Beslut till:
CON (fk)
Ekonomichef (fk)
Kommunstrateg (fk)
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Ks § 181

2021-11-24
Dnr KS.2021.8

Ekonomisk uppföljning för Oxelösunds kommun 2021
Kommunstyrelsens beslut
Den ekonomiska uppföljningen per oktober godkänns.
Sammanfattning
I mål och budget 2021 har kommunen ett årsresultat på 12,6 mkr och ett resultat
enligt kravet på balans i kommunernas ekonomi på 12,6 mkr.
Resultatet för 2021 kommer enligt prognosen att uppgå till 29,4 mkr, vilket är en
förbättring med 16,8 mkr gentemot budget.
Verksamheterna bedömer ett sammanlagt budgetöverskott på 5,1 mkr, beroende
på kommunstyrelsens överskott med 0,8 mkr, kultur- och fritidsnämndens överskott
med 0,3 mkr, miljö- och samhällsbyggnadsnämndens överskott med 1,1 mkr och
utbildningsnämndens överskott med 2,9 mkr. I utbildningsnämndens årsprognos
ingår en preliminär avräkning för oktober till och med december på 0,6 mkr. Vårdoch omsorgsnämnden och övriga nämnder bedömer att hålla sin budget.
Kommunens reserv för oförutsedda utgifter är ursprungligt på 7,7 mkr. Beslut om
tilldelning från reserven har skett på 3,2 mkr till kommunstyrelsen för finansiering
av högre kostnader för Stjärnholms stall, för finansiering av avetablering av
modulerna vid Breviksskolan och för finansiering av sommarcheckar till anställda.
Beslut om tilldelning från reserven har skett på 2,3 mkr till utbildningsnämnden för
finansiering av avräkning barn- och elevpeng för januari till och med september.
Utbildningsnämnden har dessutom en preliminär avräkning för barn- och elevpeng
för oktober till och med december på 0,6 mkr som förväntas finansieras med medel
från kommunens reserv för oförutsedda utgifter. Vård- och omsorgsnämnden har
fått tilldelning på 0,3 mkr för delfinansiering av projektet Naturnära jobb.
Resterande del av reserven på 1,2 mkr förväntas gå åt under året.
Reserven för löneökning av prioriterade grupper på 5,3 mkr har fördelats till
verksamheterna. Tilldelning har skett på 3,0 mkr för helårseffekten av prioriterade
medel som tilldelas i slutet på 2020 och ytterligare 2,3 mkr har tilldelats för årets
prioriterade medel.
Exploateringsverksamheten bedöms att hålla sin budget på 12,8 mkr.
Finansförvaltningens verksamhetskostnader bedöms att hålla sin budget på
1,0 mkr.
Kostnaderna för pensioner bedöms att bli högre än budget, -5,1 mkr. Prognosen
grundas på beräkningar från KPA. Prognosen är baserad på KPAs senaste
prognos som har gjorts nu per augusti och har tagit hänsyn till nya
livslängdsåtaganden. Styrelsen för SKR har den 23 april beslutat i enlighet med
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RIPS-kommitténs förslag att nya parametrar över livslängden ska användas i
pensionsskuldsberäkningarna för kommuner och regioner.
Interna poster innehåller nämndernas interndebiterade kostnader och intäkter,
kapitalkostnader och personalomkostnadspålägg. Interna poster visar ett
underskott på 5,9 mkr vilket främst beror på att kapitalkostnader blir mycket lägre.
Avskrivningar blir 5,0 mkr lägre än budget vilket beror på förra årets lägre
investeringstakt än budget och att avskrivningar för större projekt som Oxelöskolan
inte aktiveras förrän 2022.
I finansförvaltningen medför intäkterna från skatter och statsbidrag ett
budgetöverskott på 16,9 mkr. Prognosen är baserad på SKR:s prognos från den 30
september. Under pandemin har prognosen för skatter och statsbidrag varierat
kraftigt. Detta gör att det finns en stor osäkerhet i prognosen för skatter och
statsbidrag beroende på hur den ekonomiska konjunkturen utvecklar sig.
Finansnettot bedöms att visa en negativ budgetavvikelse på 0,6 mkr vilket beror på
förväntad utebliven utdelning från Oxelösunds hamn, en lägre utbetalning av
överskottsmedel från Kommuninvest, lägre ränteintäkter från bolagens del i
koncernbanken samt lägre räntekostnader.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Ekonomisk uppföljning för hela kommunen per oktober
Resultaträkning 2021, kommunen (per oktober)
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Den ekonomiska uppföljningen per oktober godkänns
______
Beslut till:
Utbildningschef (FK)
Chef Äldreomsorgsförvaltningen (FK)
Chef Social- och omsorgsförvaltningen (FK)
Miljö- och samhällsbyggnadschef (FK)
Kultur- och fritidschef (FK)
Ekonomichef (FK)
Controller (FK)
Kommunstrateg (FK)
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Ks § 182

Dnr KS.2021.82

Julgåva 2021
Kommunstyrelsens beslut
1.

Kommunchefen ges i uppdrag att organisera och genomföra julgåva i form av
presentkort på 500 kr till varje medarbetare på samma sätt som sommargåva,
till en total kostnad om maximalt 500 tkr.

2.

Julgåva till medarbetare finansieras via anslag ur kommunstyrelsens budget
för oförutsedda utgifter.

Dagens sammanträde
Ordförande väcker följande ärende på kommunstyrelsens sammanträde.
Förslag
Ordförande föreslår att kommunchefen ges i uppdrag att organisera och genomföra
julgåva i form av presentkort på 500 kr till varje medarbetare på samma sätt som
sommargåva, till en total kostnad om maximalt 500 tkr.
Julgåva till medarbetare finansieras via anslag ur kommunstyrelsens budget för
oförutsedda utgifter.
Patrik Renfors (V), Britta Bergström (S), Linus Fogel (S), Tommy Karlsson (S), Dag
Bergentoft (M), Bo Höglander (C), Katarina Berg (M) och Dagmara Mandrela (SD)
yrkar bifall till förslaget.
______
Beslut till:
Kommunchef (för åtgärd)
Ekonomichef (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 25 (44)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 183

2021-11-24
Dnr KS.2021.2

Delgivningar 2021
Protokoll extra styrelsemöte Energikontoret §§ 27-32
Aktieägaravtal Energikontoret i Mälardalen AB 2021
Ekonomisk uppföljning per juli 2021 Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd
§ ÖFN 36
______
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Ks § 184

Dnr KS.2021.3

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.
Redovisning av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2021-11-24
Beslutsfattare

Beslutsdatum

Punkt i
del. ordn

Sara Littorin/Malin
Isegård

210701210930

B.12

210701210930

B.12

210701210930

B.12

210701210930

A.20

Magnus Petersson

20211022

C.13

Fondorder Skandikon

Ekonomiavd

Johan Persson

20211025

C4

Investeringsbeslut Kamera vid
personalentrén Kommunhuset

Ekonomiavd.

Henny Larsson

2021-10-01
2021-10-31

D.3

Nyanställda oktober

Castor

BAB-diariet

BAB-diariet
Delvis bifall

Rebecka
Hagfalk/Hanna Taflin
Sara Littorin/Malin
Isegård

BAB-diariet

Bifall

Rebecka
Hagfalk/Hanna Taflin
Sara Littorin/Malin
Isegård

Beslutet
hittas

Avslag

Rebecka
Hagfalk/Hanna Taflin
Sara Littorin/Malin
Isegård

Beslutets innehåll i korthet

BAB-diariet
Yttrande

Rebecka
Hagfalk/Hanna Taflin
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Annelie Ljungwald

2021-11-11

B.13

Delegation
Bostadsanpassningsbidrag

BAB-diariet

Malin Dambrinken

2021-11-11

D.13

Beslut om diciplinåtgärd, övrig
personal JW

Personakt

Richard Andersson

2021-11-15

F.4

Signering Ramavtal
Försäkringsförmedlare

Avtasdatabas
en

Maria Malmberg

2021-11-15

B.8

Avtal om ledningsrätt, Ullevi
2:5. (NOVF)

Castor

______
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 185

2021-11-24
Dnr KS.2021.4

Information från kommunalråd och kommunchef

Dagens sammanträde
Kommunchef Johan Persson informerar om:
- Covidläget och vaccinationsgrad mellan olika åldersgrupper i Oxelösunds
kommun.
- Samarbetet kring samordnad kollektivtrafik, Nära vård och samverkan kring
etableringar i Sörmland har diskuterats av Kommunchefsgruppen i
Sörmlandsregionen.
- Arbetsförmedlingens verksamhet kommer under den närmaste tiden att fokusera
på Nyköping och Eskilstuna i regionen.
- Samverkan kring digitalisering och öppna data.
- Ersättningsrekrytering efter tidigare digitaliseringsstrateg pågår. När denna
rekrytering är klar, kommer digitaliseringsenheten att bestå av IT-chef,
e-strateg, IT-strateg på social- och omsorgsförvaltningen samt IT-strateg på
utbildningsförvaltningen.
- Samråd kring alternativ LNG-terminal (naturgasterminal) med SSAB pågår.
- Ett institut ska göra markvärdering av ställverket kopplat till Tegeltorp.
Värderingen ska inom kort presenteras för Vattenfall. Marken planeras därefter att
säljas under 2022 och kommer då att ge intäkter till kommunen.
Kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson (S) informerar om:
- Informations- och diskussionsträff med riksdagsledamöter och SSABkommunerna och näringsutskottets ledamöter.
- Nätverksträff med svenska industrikommuner i Skellefteå äger rum 2021-11-25.
- Invigning av Björntorps särskilda boende sker den 29 november.
______
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Ks § 186

2021-11-24
Dnr KS.2021.134

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och
räddningstjänst 2022-2023
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
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
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2021-10-28
Bilaga - Förslag till Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst
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Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
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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Kommunstyrelsen
Ks § 187

2021-11-24
Dnr KS.2019.131

Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 2021-2023
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunchefen ges i uppdrag att revidera Handlingsprogram för en säkrare och
tryggare kommun 2021-2023.
2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer det nya
handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst (ärende
KS.2021.134)

Sammanfattning
Vid årsskiftet inträdde förändringar i lagen om skydd mot olyckor. I anslutning till
förändringen har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gett ut föreskrifter
och allmänna råd gällande kommunens handlingsprogram för förebyggande
verksamhet och räddningstjänst.
Sörmlandskustens räddningstjänst har utarbetat ett förslag till ett nytt
handlingsprogram med utgångspunkt i förändrade krav och nya föreskrifter.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i ett parallellt ärende (KS.2021.134) att
handlingsprogrammet ska fastställas och därmed ersätta den nuvarande
beskrivningen av räddningstjänst som ges i Handlingsprogram för en säkrare och
tryggare kommun 2021-2023.
Under förutsättning att beslut fattas enligt förvaltningens förslag i behöver
Handlingsprogrammet för en säkrare och tryggare kommun 2021-2023 revideras.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunchefen ges i uppdrag att
genomföra nödvändiga revideringar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 2021-2023

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. Kommunchefen ges i uppdrag att revidera Handlingsprogram för en säkrare och
tryggare kommun 2021-2023.
Utdragsbestyrkande
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2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer det nya
handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst (ärende
KS.2021.134)
______
Beslut till:
Kommunchef (FÅ)
Säkerhetsstrateg (FK)
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Ks § 188

2021-11-24
Dnr KS.2021.137

Omfördelning kommunstyrelsens anslag avseende bidrag
äldreomsorgslyftet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
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 2021.
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
Tjänsteskrivelse Ks Omfördelning KS anslag äldreomsorgslyftet
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Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
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 2021.
______
Beslut till:
Controller (FÅ)
Ekonomichef (FK)
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Ks § 189

2021-11-24
Dnr KS.2021.127

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Föreslagen riktlinje för god ekonomisk hushållning godkännes.
2. Bilagan Riktlinje för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv
under rubriken God ekonomisk hushållning på sida 3, tredje stycket, utökas med
formuleringen:
"I det fall som konflikt uppstår mellan verksamhetsmål och budget, är fastställd
budget överordnad målen."
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.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Riktlinje för god ekonomisk hushållning
Bilaga - Riktlinje för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Föreslagen riktlinje för god ekonomisk hushållning godkännes.
Förslag
Ordförande Catharina Fredriksson (S) yrkar på följande tillägg i bilagan Riktlinje för
god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv under rubriken God
ekonomisk hushållning på sida 3, tredje stycket:
I det fall som konflikt uppstår mellan verksamhetsmål och budget, är fastställd
budget överordnad målen.
Beslutsgång
Ordförande Catharina Fredriksson (S) finner att det finns ett förslag till beslut och
ett tilläggsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen antar det liggande
förslaget. Ordförande ställer därefter det egna tilläggsyrkande mot avslag och
finner att kommunstyrelsen antar tilläggsyrkandet.
______
Beslut till:
Ekonomichef (FÅ)
Controller (FÅ)
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Ks § 190

Dnr KS.2021.150

Revidering av reglemente för nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
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:
·

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

·

 igitala sammanträden möjliggörs för nämnden, vid extraordinära
D
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

·

 igitala arbetsformer för kallelse samt justering och publicering har
D
förtydligats

Länets kommuner rekommenderas att fatta beslut om förändrat reglemente före
den 1 januari 2022 då reglementet föreslås träda ikraft.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks 2021-11-02
Bilaga - Förslag till revidering av reglemente för nämnden för samverkan kring socialtjänst
och vård
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Revidering av reglemente för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
antas.
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-11-24

______
Beslut till:
Region Sörmland (för åtgärd)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 191

2021-11-24
Dnr KS.2021.143

Utredning om intern upphandling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslut för egen del
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). I denna utredning ingår att mot bakgrund av
utredningens resultat kring kostnadsjämförelser skapa en så effektiv
förvaltarprocess för kommunens verksamhetsfastigheter som möjligt.
Ge kommunchefen 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
per 2022-04-27 samt per 2022-10-26.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
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.
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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
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.
Utdragsbestyrkande
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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
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
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-08
Revisionens missiv kring granskning av kommunens styrning och uppföljning av
uppdrag till kustbostäder
Revisionsrapport granskning av kommunens styrning och uppföljning av uppdrag
till Kustbostäder
PWC:s utredning kring intern upphandling och förvaltarprocess
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens beslut för egen del
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). I denna utredning ingår att mot bakgrund av
utredningens resultat kring kostnadsjämförelser skapa en så effektiv
förvaltarprocess för kommunens verksamhetsfastigheter som möjligt.
Ge kommunchefen 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 per 2022-04-27 samt
per 2022-10-26.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
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
Utdragsbestyrkande
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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.

______
Beslut till:
Revisionen (FK)
Kommunchefen (FÅ)
Kustbostäder i Oxelösund AB (FK)
Ekonomichefen (FK)
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Ks § 192

2021-11-24
Dnr KS.2021.55

Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna redovisningen.
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

2019-04-03

KS.2020.106
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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Ej besvarade motioner och medborgarförslag
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Redovisningen godkänns.
______
Beslut till:
Kansliet (för kännedom)
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