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Blad 1 (29)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-11-10

Plats och tid

Eventsalen, Koordinaten 17.00 - 20.10

Beslutande

Linda Hägglund
Nina Wikström-Tiala
Mårthen Backman
Catharina Fredriksson
Dag Bergentoft
Charlotta Olsson
Patrik Renfors
Katarina Berg
Ulla Hulkko
Britta Bergström
Tommy Karlsson
Anna-Maija Alajoki
Ingela Wahlstam
Matti Koponen
Bror Sterner
Jan-Eric Eriksson

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

Björn Johansson
Klas Lundbergh
Joakim Öhman
Rune Tschemernjack
Hans Molin
Göran Bernhardsson
Mariela Perez
Fia Nygren
Sofia Bergli
Dagmara Mandrela
Odd Mattson
Birgitta Luoto
Tapio Helminen
Håkan Carlsson
Daniel Lundgren

(MP)
(L)
(C)
(S)
(M)
(KD)
(V)
(S)
(S)
(SD)
(M)
(S)
(M)
(S)
(V)

Ann Svensson
Lars Pettersson
Ferry Hagi
Mayvor Lundberg,
revisionen

(S)
(MP)
(S)

Björn Wintler
Ann Abrahamsson
Lena Svedlindh
Gert Bennevall

(L)
(C)
(S)
(KD)

Ej tjänstgörande
ersättare och övriga
Deltagare

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………………
Jana Hilding

Ordförande

……………………………………………
Linda Hägglund

Justerande

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

Paragrafer

96 - 106

........................................................
Klas Lundbergh

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-11-10

Datum för
anslagsuppsättande

2021-11-17

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

…………………………………………
Jana Hilding

Datum för
anslagsnedtagande

Utdragsbestyrkande

2021-12-09
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Kf § 96
Kf § 97
Kf § 98
Kf § 99
Kf § 100
Kf § 101
Kf § 102
Kf § 103
Kf § 104
Kf § 105
Kf § 106

2021-11-10

Val av justeringsledamöter
Information från kommunstyrelsens ordförande
Valärenden och avsägelser kommunens nämnder och styrelse
2019-2022
Sammanträdesdagar 2022
Svar på e-förslag - Förbjud fyrverkerier
Revidering av reglemente miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
Revidering av reglemente vård- och omsorgsnämnden
Mål och budget 2022-2024
Taxor 2022
Ägardirektiv kommunbolagen inför 2022
Avkastningsplan kommunala bolagen 2021-2024

Utdragsbestyrkande

3
4
5-6
7
8-9
10 - 11
12 - 13
14 - 22
23 - 25
26 - 27
28

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf §96

2021-11-10

Dnr KS.2021.11

Val av justeringsledamöter
Kommunfullmäktiges beslut
Klas Lundbergh (L) och Catharina Fredriksson (S) väljs till justerare.

______

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf §97

2021-11-10

Dnr KS.2021.5

Information från kommunstyrelsens ordförande
Sammanfattning
Kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson (S) informerar om följande:
Kommunstyrelsen har fattat beslut om att detaljplan ska tas fram för förskolan i
Peterslund.
Kommunen fortsätter att ha en ständig befolkningsökning. Det är fler som flyttar till
Oxelösunds kommun än antalet som flyttar ut. Antalet invånare uppgick till 11 995 i
början på året. Med totalt 81 nya invånare per september 2021, uppgår
Oxelösunds kommuns befolkning nu till 12 076 invånare.
Öppet hus kommer att äga rum på Oxelöskolan. Preliminärt datum är den 4/12.
______

Utdragsbestyrkande
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Kf §98

2021-11-10

Dnr KS.2018.160

Valärenden och avsägelser kommunens nämnder och styrelse
2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Val kommunstyrelsen
Astrid Öman Asp (S) väljs som ny ersättare i kommunstyrelsen.
Val Nyköping- Oxelösunds vattenverksförbund
Håkan Carlsson (S) väljs som ny ersättare i Nyköping-Oxelösunds
vattenverksförbund.
Val och avgångar vård- och omsorgsnämden
Markus Lejonstad (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i vård- och
omsorgsnämnden.
Petra Olander (M) väljs som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden.
Alexander Fernberg (S) väljs som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden.
Val kultur- och fritidsnämden
Tonny Hammar (S) väljs som ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Val och avgångar utbildningsnämden
Annsofie Karlsson (M) entledigas som ersättare i utbildningsnämnden.
Cathrine Tholander (M) väljs som ny ersättare i utbildningsnämnden.
Zuber Sahi (M) entledigas som ledamot i utbildningsnämnden.
Annsofie Karlsson (M) väljs som ny ledamot i utbildningsnämnden.
Avgångar kommunfullmäktige
Zuber Sahi (M) entledigas som ledamot i kommunfullmäktige.
Ny rösträkning begärs hos Länsstyrelsen.
Dagens sammanträde
Astrid Öman Asp (S) föreslås som ny ersättare i kommunstyrelsen.
Håkan Carlsson (S) föreslås som ny ersättare i Nyköping-Oxelösunds
vattenverksförbund.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2021-11-10

Markus Lejonstad (M) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i
vård- och omsorgsnämnden.
Alexander Fernberg (S) föreslås som ny ersättare i vård- och omsorgsnämden.
Petra Olander (M) föreslås som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden.
Tonny Hammar (S) föreslås som ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Annsofie Karlsson (M) begär att bli entledigad som ersättare i utbildningsnämnden.
Cathrine Tholander (M) föreslås som ersättare i utbildningsnämnden.
Zuber Sahi (M) begär att bli entledigad som ledamot i utbildningsnämnden.
Annsofie Karlsson (M) föreslås som ledamot i utbildningsnämnden.
Zuber Sahi (M) begär att bli entledigad som ledamot i kommunfullmäktige.
______
Beslut till:
Valda (FK)
Nyköping Oxelösund vattenverksförbund (FÅ)
Kansliet (FÅ)
Länsstyrelsen (FÅ)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf §99

2021-11-10

Dnr KS.2021.121

Sammanträdesdagar 2022
Kommunfullmäktiges beslut
Följande sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige fastställs:
9 februari, 30 mars, 11 maj, 15 juni, 14 september, 19 oktober, 9 november, 7
december.
Sammanfattning
Ett förslag till sammanträdesdagar har tagits fram. Förslaget är anpassat till måloch budgetprocessen samt ekonomiska uppföljningar.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-10-27 Ks § 148
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens förslag
Följande sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige fastställs:
9 februari, 30 mars, 11 maj, 15 juni, 14 september, 19 oktober, 9 november, 7
december.

______
Beslut till:
KSAU/KS/KF (FK)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kf §100

2021-11-10

Dnr KS.2021.78

Svar på e-förslag - Förbjud fyrverkerier
Kommunfullmäktiges beslut
1. E-förslaget avslås.
2. Kommunchefen ges i uppdrag att se över ordningsföreskrifternas reglering av
fyrverkerier och andra pyrotekniska varor och vid behov lämna förslag till
revidering.
Sammanfattning
Kommunen har mottagit ett e-förslag om förbud mot fyrverkerier.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som handlagt e-förslaget bedömer att
det vore positivt med ett fyrverkeriförbud utifrån människors hälsa samt miljön.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar inte ställning till e-förslaget utan
överlämnar det till kommunfullmäktige för beslut.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att kommunens ordningsföreskrifter
redan innehåller begränsningar för användning av fyrverkerier, även om vissa
tidsmässiga undantag medges. Även ordningslagen innehåller begränsningar
genom krav på tillstånd.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att det inte är möjligt att införa ett
lokalt förbud mot fyrverkerier. Ett sådant förbud är inte förenligt med ordningslagen.
Förvaltningen bedömer också att ett utökat tillståndskrav kan medföra ett onödigt
tvång på allmänheten som går utöver vad som är avsett med kommunala
föreskrifter.
Kommunens möjligheter, att ytterligare begränsa användning av fyrverkerier, är att
ta bort de nuvarande tidsmässiga undantagen ur ordningsföreskrifterna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2021-08-31
E-förslag - Förbjud fyrverkerier
Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-19, §44

Utdragsbestyrkande
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2021-11-10

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens förslag
1. E-förslaget avslås.
2. Kommunchefen ges i uppdrag att se över ordningsföreskrifternas reglering av
fyrverkerier och andra pyrotekniska varor och vid behov lämna förslag till
revidering.
______
Beslut till:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FÅ)
Säkerhetsstrateg (FK)
Förslagsställaren (FK)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-11-10

Kf §101

Dnr KS.2021.122

Revidering av reglemente miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Reviderat reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fastställs.
Sammanfattning
Skälet till föreslagen förändring av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
reglemente är att samla kommunens tillsynsansvar så långt som möjligt under en
och samma nämnd. En ändring av nämndernas reglementen blir en effektivisering
av kommunens tillsynsverksamhet, då nedan beskrivna produkter ofta finns hos
livsmedelshandeln.
I och med föreslagen revidering överförs följande uppgifter från vård- och
omsorgsnämnden till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:
·

 tt fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om vissa receptfria läkemedel
A
(2009:929).

·

 tt fullgöra kommunens uppgifter som rör försäljning av öl klass II (folköl)
A
enligt 9 kap. § 19 alkohollagen (2010:1622).

·

 tt fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om tobak och liknande
A
produkter (2018:2088) avseende tillsyn enligt 7 kap. § 3.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kommer i samband med planerade ordinarie
inspektioner kunna utöka inspektionerna till att vid samma tillfälle också omfatta de
övertagna inspektionsområdena från vård- och omsorgsnämnden. Intäkter för den
övertagna verksamheten sker via taxor. Efter genomgångar med
förvaltningsledning för Social- och omsorgsförvaltning och Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltning konstaterar Kommunstyrelseförvaltningen att
kostnaderna för utförandet av arbetsuppgifterna finansieras via de avgifter som tas
in för tillsynen.
Motsvarande förändring görs för vård- och omsorgsnämnden reglemente i ett
separat ärende.
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2021-11-10

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Revidering av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
reglemente
Protokollsutdrag Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
2021-08-24 § 62
Förslag till revidering av reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
2021-06-02

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens förslag
Reviderat reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fastställs.

______
Beslut till:
Vård- och omsorgsnämnden (för kännedom)
Kommunkansliet (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2021-11-10

Kf §102

Dnr KS.2021.79

Revidering av reglemente vård- och omsorgsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Reviderat reglemente för vård- och omsorgsnämnden fastställs.
Sammanfattning
Skälet till föreslagen förändring av vård- och omsorgsnämndens reglemente är att
samla kommunens tillsynsansvar så långt som möjligt under en och samma
nämnd. En ändring av nämndernas reglementen blir en effektivisering av
kommunens tillsynsverksamhet, då nedan beskrivna produkter ofta finns hos
livsmedelshandeln.
I och med föreslagen revidering överförs följande uppgifter från vård- och
omsorgsnämnden till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:
·

 tt fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om vissa receptfria läkemedel
A
(2009:929).

·

 tt fullgöra kommunens uppgifter som rör försäljning av öl klass II (folköl)
A
enligt 9 kap. § 19 alkohollagen (2010:1622).

·

 tt fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om tobak och liknande
A
produkter (2018:2088) avseende tillsyn enligt 7 kap. § 3.

Efter genomgångar med förvaltningsledning för Social- och omsorgsförvaltning och
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning konstaterar Kommunstyrelseförvaltningen
att kostnaderna för utförandet av arbetsuppgifterna finansieras via de avgifter som
tas in för tillsynen.
Motsvarande förändring görs för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
reglemente i ett separat ärende.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Revidering av vård- och omsorgsnämndens reglemente Protokollsutdrag
Vård- och omsorgsnämnden 2021-05-25 § 27
Förslag till revidering av reglemente för vård- och omsorgsnämnden 2021-06-02

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2021-11-10

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens förslag
Reviderat reglemente för vård- och omsorgsnämnden fastställs.
______
Beslut till:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom)
Kommunkansliet (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf §103

2021-11-10

Dnr KS.2021.113

Mål och budget 2022-2024
Kommunfullmäktiges beslut
1. Mål och Budget 2022–2024 fastställs enligt bilaga.
2. Skattesatsen för 2022 fastställs till 22,22 per skattekrona.
3. Borgensavgiften fastställs till 0,50 % av vidareförmedlade lån.
4. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under år 2022 rätt att nyupplåna, det vill
säga att öka kommunens skulder under 2022 med totalt 235 mkr. Av denna
lånemassa är 115 mkr för kommunens egna behov och 120 mkr avser de helägda
bolagens behov.
5. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under 2022 rätt att omsätta lån, det vill
säga att låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning
under året.
6. Fastställa nivåerna på KF:s Barn- och elevpeng i de olika åldersintervallerna
enligt tabell på sidan 21 i mål- och budgetförslaget under rubriken
Kommunfullmäktiges barn- och elevpeng.
7. Underlag till förslag på driftsbudget från (M), (L) och (KD) läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Mål- och budgetberedningen har under året arbetat fram ett mål- och
budgetförslag. Under processen har företrädare från verksamheter deltagit.
Förslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) fastställs till 22,22
kronor för 2022.
Samma sex koncernmål som föregående år finns kvar med endast några mindre
justeringar.
I Mål och budget 2022–24 finns också en exploateringsbudget för samtliga tre år.
Under Mål och budget 2022 –24 kommer koncernen att behöva utöka sitt
låneutrymme hos Kommuninvest på grund av de stora investeringar som kommer
att ske under perioden.
Kommunen budgeterar en summa för ett resultatkrav på 1,0 % för 2022 och 1,5 %
för 2023 - 2024.
Dessutom har några av nämnderna erhållit ett effektiviseringsbeting, via politiska
prioriteringar:
Utdragsbestyrkande
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2021-11-10

·

 ård- och omsorgsnämnden effektiviseringsbeting på 2,9 mkr år 2022 och
V
ytterligare 3,0 mkr år 2023 och 2024 med ett totalt effektiviseringsbeting om
5,9 mkr för dessa båda år.

·

 tbildningsnämnden effektiviseringsbeting på 3,5 mkr år 2022 och
U
ytterligare 2,7 år 2023 och 2024 med ett totalt effektiviseringsbeting om 6,2
mkr för dessa båda år.

·

 ultur- och Fritidsnämnden effektiviseringsbeting på 0,5 mkr har erlagts år
K
2023 vilket följer med även 2024.

·

Investeringsnivån för 2022 ligger på 149 mkr. För 2023 ligger nivån på 117
mkr och för 2024 på 44 mkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks – Mål och Budget 2022–2024
Bilaga – Mål och budget 2022–2024

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens förslag
1. Mål och Budget 2022–2024 fastställs enligt bilaga.
2. Skattesatsen för 2022 fastställs till 22,22 per skattekrona.
3. Borgensavgiften fastställs till 0,50 % av vidareförmedlade lån.
4. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under år 2022 rätt att nyupplåna, d.v.s att
öka kommunens skulder under 2022 med totalt 235 mkr. Av denna lånemassa är
115 mkr för kommunens egna behov och 120 mkr avser de helägda bolagens
behov.
5. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under 2022 rätt att omsätta lån, d.v.s att
låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under
året.
6. Fastställa nivåerna på KF:s Barn- och elevpeng i de olika åldersintervallerna
enligt tabell på sidan 21 i mål- och budgetförslaget under rubriken
Kommunfullmäktiges barn- och elevpeng.
Förslag
Catharina Fredriksson (S) och Patrik Renfors (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Utdragsbestyrkande
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Göran Bernhardsson (KD), Joakim Öhman (C), Klas Lundbergh (L) och Jan-Eric
Eriksson (SD) yrkar på avslag till kommunstyrelsens budgetförslag.
Dag Bergentoft (M) yrkar avslag till beslutspunkt 1 samt beslutspunkt 2, bifall till
beslutspunkt 3-6, bifall till ny skattesats om 22,17 per skattekrona samt att
handling om driftsbudget som komplement till föreslagen budget från (M), (L) och
(KD) läggs till handlingarna.
Dag Bergentoft (M), Göran Bernhardsson (KD), Joakim Öhman (C), Klas
Lundbergh (L) och Jan-Eric Eriksson (SD) yrkar bifall till föreslagen budget från
(M), (L) och (KD).
Catharina Fredriksson (S) och Patrik Renfors (V) yrkar på avslag till föreslagen
budget från (M), (L) och (KD).
Björn Johansson (MP) yrkar bifall till ny skattesats om 22,62 per skattekrona.
Dag Bergentoft (M) yrkar avslag till ny skattesats om 22,62 per skattekrona.
Björn Johansson (MP) yrkar bifall till föreslagen budget från (MP).
Joakim Öhman (C), Göran Bernhardsson (KD), Klas Lundbergh (L) och Catharina
Fredriksson (S) yrkar på avslag till föreslagen budget från (MP).
Björn Johansson (MP) yrkar på följande tillägg för kommunens mål om hållbar
utveckling:
Kommunfullmäktiges mål
Kommunen satsar på fortsatt installation av solpaneler på kommunala
·
byggnader.
Kommunen satsar fortsatt på utbyggnad av laddinfrastruktur för bilar.
·
Kommunen ser positivt på etablering av vindkraft i kommunen.
·
Catharina Fredriksson (S), Dag Bergentoft (M), Patrik Renfors (V) och Jan-Eric
Eriksson (SD) yrkar avslag till Björn Johanssons (MP) tilläggsyrkande.
Sammanträdet ajourneras i 25 minuter.
Beslutsgång punkt 1
Ordförande Linda Hägglund (S) finner att det finns tre förslag till beslut under
beslutspunkt 1: Kommunstyrelsens förslag till budget, Björn Johanssons (MP)
förslag till budget samt Dag Bergentofts (M), Klas Lundberghs (L) och Göran
Bernhardssons (KD) förslag till budget.
Ordförande börjar med att ställa Björn Johanssons (MP) förslag till beslut mot Dag
Bergentofts (M) m.fl. förslag och finner att kommunfullmäktige väljer Björn
Johanssons (MP) förslag till budget som motförslag. Votering begärs. Ordförande
finner att kommunfullmäktige beslutar att välja Björn Johanssons (MP) förslag till
budget som motförslag. Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot
Björn Johanssons (MP) förslag till budget och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. Ordförande finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Utdragsbestyrkande
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Votering 1
Votering begärs.
Ja för Dag Bergentofts (M) m.fl. förslag
Nej för Björn Johanssons (MP) förslag.
Ja 14 röster
Nej 17 röster
Namn
Linda Hägglund (S)
Nina Wikström-Tiala (S)
Mårthen Backman (M)
Catharina Fredriksson (S)
Dag Bergentoft (M)
Charlotta Olsson (S)
Patrik Renfors (V)
Katarina Berg (M)
Ulla Hulkko (SD)
Britta Bergström (S)
Tommy Karlsson (S)
Anna-Maija Alajoki (M)
Ingela Wahlstam (V)
Matti Koponen (M)
Bror Sterner (S)
Jan-Eric Eriksson (SD)
Björn Johansson (MP)
Klas Lundbergh (L)
Joakim Öhman (C)
Rune Tschermenjack (S)
Hans Molin (M)
Göran Bernhardsson (KD)
Mariela Perez (V)
Fia Nygren (S)
Sofia Bergli (S)
Dagmara Mandrela (SD)
Odd Mattson (M)
Birgitta Luoto (S)
Tapio Helminen (M)
Håkan Carlsson (S)
Daniel Lundgren (V)

Ersätter

Parti
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Moderaterna
Socialdemokraterna
Moderaterna
Linus Fogel (S)
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Moderaterna
Jannike Zetterman (SD) Sverigedemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Zuber Sahi (M)
Moderaterna
Vänsterpartiet
Luiza Kaminska (M)
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Miljöpartiet
Liberalerna
Bo Höglander (C)
Centerpartiet
Socialdemokraterna
Bengt Björkhage (M) Moderaterna
Kristdemokraterna
Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Haifaa Alkhaldi (M)
Moderaterna
Socialdemokraterna
Moderaterna
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Utdragsbestyrkande

Val
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
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2021-11-10

Ordförande finner att kommunfullmäktige väljer Björn Johanssons (MP) förslag till
budget som motförslag.
Votering 2
Votering begärs.
Sammanträdet ajourneras i fem minuter.
Ja för kommunstyrelsens förslag till budget.
Nej för Björn Johanssons (MP) förslag till budget.
Ja 16 röster
Nej 1 röst
Avstår 13
Namn
Linda Hägglund (S)
Nina Wikström-Tiala (S)
Mårthen Backman (M)
Catharina Fredriksson (S)
Dag Bergentoft (M)
Charlotta Olsson (S)
Patrik Renfors (V)
Katarina Berg (M)
Ulla Hulkko (SD)
Britta Bergström (S)
Tommy Karlsson (S)
Anna-Maija Alajoki (M)
Ingela Wahlstam (V)
Bror Sterner (S)
Jan-Eric Eriksson (SD)
Björn Johansson (MP)
Klas Lundbergh (L)
Joakim Öhman (C)
Rune Tschermenjack (S)
Hans Molin (M)
Göran Bernhardsson (KD)
Mariela Perez (V)
Fia Nygren (S)
Sofia Bergli (S)
Dagmara Mandrela (SD)
Odd Mattson (M)
Birgitta Luoto (S)
Tapio Helminen (M)
Håkan Carlsson (S)
Daniel Lundgren (V)

Ersätter

Parti
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Moderaterna
Socialdemokraterna
Moderaterna
Linus Fogel (S)
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Moderaterna
Jannike Zetterman (SD) Sverigedemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Zuber Sahi (M)
Moderaterna
Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Milj&ouml;partiet
Liberalerna
Bo Höglander (C)
Centerpartiet
Socialdemokraterna
Bengt Björkhage (M) Moderaterna
Kristdemokraterna
Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Haifaa Alkhaldi (M)
Moderaterna
Socialdemokraterna
Moderaterna
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Utdragsbestyrkande

Val
Ja
Ja
Avstår
Ja
Avstår
Ja
Ja
Avstår
Avstår
Ja
Ja
Avstår
Ja
Ja
Avstår
Nej
Avstår
Avstår
Ja
Avstår
Avstår
Ja
Ja
Ja
Avstår
Avstår
Ja
Avstår
Ja
Ja
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2021-11-10

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
till budget.
Beslutsgång punkt 2-6
Ordförande Linda Hägglund (S) finner att det finns tre förslag till beslut för punkt 2.
Kommunstyrelsens, Björn Johanssons (MP) samt Dag Bergentofts (M) m.fl.
Ordförande ställer Björn Johanssons (MP) förslag mot Dag Bergentofts (M) m.fl.
förslag och finner att motförslaget till huvudförslaget blir Björn Johanssons (MP).
Votering begärs. Ordförande finner att Björn Johanssons (MP) förslag blir
motförslag till huvudförslaget. Ordförande ställer därefter huvudförslaget mot det
framröstade förslaget och finner att kommunfullmäktige röstar enligt
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. Ordförande finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsens förslag punkterna 3-6 och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering 3
Votering begärs.
Ja för Dag Bergentofts (M) m.fl. förslag.
Nej för Björn Johanssons (MP) förslag.
Ja 13 röster
Nej 18 röster
Namn
Linda Hägglund (S)
Nina Wikström-Tiala (S)
Mårthen Backman (M)
Catharina Fredriksson (S)
Dag Bergentoft (M)
Charlotta Olsson (S)
Patrik Renfors (V)
Katarina Berg (M)
Ulla Hulkko (SD)
Britta Bergström (S)
Tommy Karlsson (S)
Anna-Maija Alajoki (M)
Ingela Wahlstam (V)
Matti Koponen (M)
Bror Sterner (S)
Jan-Eric Eriksson (SD)
Björn Johansson (MP)

Ersätter

Parti
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Moderaterna
Socialdemokraterna
Moderaterna
Linus Fogel (S)
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Moderaterna
Jannike Zetterman (SD) Sverigedemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Zuber Sahi (M)
Moderaterna
Vänsterpartiet
Luiza Kaminska (M)
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Milj&ouml;partiet
Utdragsbestyrkande

Val
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Klas Lundbergh (L)
Joakim Öhman (C)
Rune Tschermenjack (S)
Hans Molin (M)
Göran Bernhardsson (KD)
Mariela Perez (V)
Fia Nygren (S)
Sofia Bergli (S)
Dagmara Mandrela (SD)
Odd Mattson (M)
Birgitta Luoto (S)
Tapio Helminen (M)
Håkan Carlsson (S)
Daniel Lundgren (V)

2021-11-10

Bo Höglander (C)
Bengt Björkhage (M)

Haifaa Alkhaldi (M)

Liberalerna
Centerpartiet
Socialdemokraterna
Moderaterna
Kristdemokraterna
Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Socialdemokraterna
Moderaterna
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej

Ordförande finner att kommunfullmäktige väljer Björn Johanssons (MP) förslag som
motförslag till huvudförslaget.
Votering 4
Votering begärs.
Ja för kommunstyrelsens förslag.
Nej för Björn Johanssons (MP) förslag.
Ja 16 röster
Nej 14 röster
Avstår 1 röst
Namn
Linda Hägglund (S)
Nina Wikström-Tiala (S)
Mårthen Backman (M)
Catharina Fredriksson (S)
Dag Bergentoft (M)
Charlotta Olsson (S)
Patrik Renfors (V)
Katarina Berg (M)
Ulla Hulkko (SD)
Britta Bergström (S)
Tommy Karlsson (S)
Anna-Maija Alajoki (M)
Ingela Wahlstam (V)
Matti Koponen (M)
Bror Sterner (S)
Jan-Eric Eriksson (SD)

Ersätter

Parti
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Moderaterna
Socialdemokraterna
Moderaterna
Linus Fogel (S)
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Moderaterna
Jannike Zetterman (SD) Sverigedemokraterna
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Zuber Sahi (M)
Moderaterna
Vänsterpartiet
Luiza Kaminska (M)
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Utdragsbestyrkande

Val
Ja
Ja
Avstår
Ja
Avstår
Ja
Ja
Avstår
Avstår
Ja
Ja
Avstår
Ja
Avstår
Ja
Avstår
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Björn Johansson (MP)
Klas Lundbergh (L)
Joakim Öhman (C)
Rune Tschermenjack (S)
Hans Molin (M)
Göran Bernhardsson (KD)
Mariela Perez (V)
Fia Nygren (S)
Sofia Bergli (S)
Dagmara Mandrela (SD)
Odd Mattson (M)
Birgitta Luoto (S)
Tapio Helminen (M)
Håkan Carlsson (S)
Daniel Lundgren (V)

2021-11-10

Bo Höglander (C)
Bengt Björkhage (M)

Haifaa Alkhaldi (M)

Milj&ouml;partiet
Liberalerna
Centerpartiet
Socialdemokraterna
Moderaterna
Kristdemokraterna
Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Socialdemokraterna
Moderaterna
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Nej
Avstår
Avstår
Ja
Avstår
Avstår
Ja
Ja
Ja
Avstår
Avstår
Ja
Avstår
Ja
Ja

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att anta skattesatsen
enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång tilläggsyrkanden
Ordförande finner vidare att det finns två tilläggsyrkanden till kommunstyrelsens
förslag, ett från Björn Johansson (MP) och ett från Dag Bergentoft (M). Ordförande
ställer Björn Johanssons (MP) ändringsyrkande mot avslag och finner att
kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. Ordförande ställer sedan Dag
Bergentofts (M) tilläggsyrkande om att lägga till handlingar mot avslag och finner
att kommunfullmäktige beviljar tilläggsyrkandet.
Reservationer
Ulla Hulkko (SD), Dagmara Mandrela (SD), Jan-Eric Eriksson (SD), Göran
Bernhardsson (KD), Joakim Öhman (C), Katarina Berg (M), Matti Koponen (M),
Tapio Helminen (M), Anna-Maija Alajoki (M), Odd Matsson (M), Mårthen Backman
(M) och Odd Mattson (M) reserverar sig mot beslutet avseende punkt 1
och punkt 2.
Dag Bergentoft (M), Göran Bernhardsson (KD) och Klas Lundbergh (L) reserverar
sig mot punkt 1 och 2 och inkommer med en skriftlig reservation.
Björn Johansson (MP) reserverar sig mot samtliga beslut och inkommer med en
skriftlig reservation.

Utdragsbestyrkande
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2021-11-10

Reservation Kommunfullmäktige 2021-11-10, i ärende 9, Mål och budget 2022-2024.
Miljöpartiet de gröna motsätter sig de kraftiga nedskärningarna i budget för 2022-2024 som
har föreslagits och nu också beslutats av S- och V-majoriteten och som innebär att ytterligare
stora sparbeting ställs på framför allt Utbildnings-nämnden och Vård- och omsorgsnämnden.
Det handlar om sammanlagt nära 31 miljoner kronor för den aktuella budgetperioden som
ska sparas inom skolan och omsorgerna som redan genomfört omfattande
personalminskningar med 20 respektive 15 tillsvidareanställda under den senaste
tolvmånadersperioden.
Miljöpartiet har istället föreslagit en höjning av kommunalskatten med 40 öre redan 2022
vilket skulle kunna ge ett tillskott på ca 10 miljoner kronor per år under budgetperioden och
utöver slopade besparingskrav finansiera en avgiftsfri Kulturskola, trygghetsskapande
vuxennärvaro i och utanför skolorna, viss personalförstärkning i äldreomsorgen och lokalt
tillagad skolmat.
Jag reserverar mig därför mot Kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2022-2024 till
förmån för Miljöpartiet de grönas budgetförslag.
Oxelösund 2021-11-10
Björn Johansson (MP)

Alternativ budget från Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna
Den borgerliga oppositionen vill satsa mer pengar i skolorna än vad den styrande röda majoriteten
föreslår!
Förskolor och skolor får mera resurser över alla tre åren.
De unga är framtiden och vi måste bygga en bra grund för våra barn och ungdomar. Vi satsar på ett ökat
socioekonomiskt tillskott, mer pengar till elevhälsan, t.ex. fler kuratorer, och mindre generella besparingar.
Nästan 3 miljoner kr mer pengar över de tre åren.
Däremot vill vi, liksom tidigare år, spara på administrationskostnader i fastighetsförvaltningen och den
onödigt dyra städverksamheten i kommunens lokaler. Arbetet med att anpassa hemtjänsten och
nattorganisationen måste fortsätta så att vi inte behöver fortsätta ha en verksamhet som fortfarande har
överkostnader i jämförelser med liknande kommuner.
Våra investeringar i budgeten är på 303 miljoner kr för de tre åren, jämfört med majoritetens förslag, 310
miljoner kr. Vi vet av erfarenhet att majoriteten lovar och vill så mycket i budgeten, men sedan kan eller
hinner de inte genomföra mer än omkring ¾-delar av det de budgeterar. Mycket är lika med majoritetens
förslag, men vi har lagt in 42 miljoner kr för en ombyggd sporthall, medel för en skatepark i Ramdalen,
vågbrytare till gästhamnen och satsningar på badplatser och bryggor i småbåtshamnarna. Men vi har
absolut inga pengar avsatta för att bygga en restaurang Läget. En sådan kommer ju kommunen troligen att
behöva subventionera åt en krögare i åtminstone 30 år framöver. Att bygga och äga en restaurang lämnar
vi över till näringslivet. Då vänder vi en kommunal oerhört dyr investering till en vinst för kommunen. Det
finns även lösningar vad gäller markfrågan.
Utdragsbestyrkande
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Vi satsar extra på Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för att snabba upp processerna med bl.a.
bygglovhandläggning. Målet är att bygglov tar två veckor och inte lagmässigt 10 veckor.
Vi vill satsa på en vågbrytare i gästhamnen. En viktig investering dels att få en lugn och trygg gästhamnen
som sådan men även för att stoppa upp vågflöden hela vägen in i badhusviken. Det är viktig investering
när det planeras för byggnation vid f.d. Båt & Motor utmed Strandvägen.
Med en effektivare verksamhet och mer slimmad administration så kan vi ändå påbörja resan mot en mer
normal kommunalskatt. Kommunalskatten är 80 öre högre jämfört med Nyköping. Vi sänker
kommunalskatten med fem öre för 2022. Och vi klarar ett resultatkrav på 2 procent per år, en nivå som en
kommun behöver för att hantera framtiden.

Dag Bergentoft (M)

Klas Lundberg (L)

Göran Bernhardsson (KD)

______
Beslut till:
Controller (FÅ)
VD Kustbostäder i Oxelösund AB, Oxelö Energi (FK)

Utdragsbestyrkande
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Kf §104

2021-11-10

Dnr KS.2021.116

Taxor 2022
Kommunfullmäktiges beslut
1.
A) För kommunstyrelsens verksamhetsområde:
1. Föreslagna grunder för avgiftssättning för kopiering av allmänna handlingar fastställs.
2. Avgift för avskrift av allmän handling, utskrift av ljudbandsupptagning höjs från
90 kr per påbörjad kvart till 120 kr.
3. Ingen övrig förändring av avgifter för kopiering av allmänna handlingar.
4. Ingen förändring av avgiften för utdrag ur betygskatalog.
5. Beslutsrätten gällande avgiftsnivåer för kopiering av allmänna handlingar
delegeras till kommunstyrelsen.
B) För miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde:
Grunder för taxor enligt nämndens förslag fastställs enligt följande;
Bygglov, plan, mät- och kartverksamhet
·
Prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt
·
Strålskyddslagens område
·
C) För utbildningsnämndens verksamhetsområde:
2. Grunder för taxa för förlorat busskort fastställs.
3. Avgifter 2022 för förlorat busskort fastställs.
4. Grunder för taxa för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem fastställs.
5. Avgifter 2022 inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem fastställs.
6. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att årligen fastställa avgiftsnivåerna inom
taxa för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem samt taxa för förlorat
busskort.
D) För vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde
1. Ingen förändring av egenavgiften vid färdtjänstresor.
2. Ingen förändring av egenavgiften för medresenär vid riksfärdtjänstresor.
3. Ingen förändring av patientavgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel.
E) För Oxelö Energis verksamhetsområde:
1. Samtliga delar av brukningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med 2%
2. Samtliga delar av anläggningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med 2%
3. Samtliga komponenter i renhållningstaxan höjs med 5%
2.
Punkt C1. Avgifter 2022 för Kulturskolan återremitteras för ytterligare information
om kostnader.
Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i april 2015 att fastställa grunderna för beräkning av
de flesta av kommunens taxor och avgifter. För dessa taxor delegerades också
beslutsrätten gällande avgiftsnivåer till berörda nämnder och styrelser.
För de taxor där kommunfullmäktige beslutar om taxor och avgiftsnivåer har
kommunstyrelseförvaltningen samlat in berörda nämnders och styrelsers förslag till
taxor och avgifter för 2022.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att, för egen del, fastställa
föreslagna avgifter enligt förvaltningens förslag.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår vidare kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta enligt berörda nämnders och styrelsers förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2021-10-01
Bilaga 1, Beslutsnivå för taxor och avgifter i Oxelösunds kommun 2021
Bilaga 2, Förslag till avgift för kopiering av allmänna handlingar
Bilaga 3. Förslag, taxa för bygglov, plan-, mät- och kartverksamhet
Bilaga 4. Förslag, taxa inom miljöbalken område
Bilaga 5. Förslag, taxa strålskyddslagen
Bilaga 6. Protokoll från utbildningsnämnden 2021-04-26, §18
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens förslag
A) För kommunstyrelsens verksamhetsområde:
1. Föreslagna grunder för avgiftssättning för kopiering av allmänna handlingar fastställs.
2. Avgift för avskrift av allmän handling, utskrift av ljudbandsupptagning höjs från
90 kr per påbörjad kvart till 120 kr.
3. Ingen övrig förändring av avgifter för kopiering av allmänna handlingar.
4. Ingen förändring av avgiften för utdrag ur betygskatalog.
5. Beslutsrätten gällande avgiftsnivåer för kopiering av allmänna handlingar
delegeras
till kommunstyrelsen
B) För miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde:
Grunder för taxor enligt nämndens förslag fastställs enligt följande;
Bygglov, plan, mät- och kartverksamhet
·
Utdragsbestyrkande
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·
·

2021-11-10
Prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt
Strålskyddslagens område

C) För utbildningsnämndens verksamhetsområde:
1. Avgifter 2022 för Kulturskolan fastställs.
2. Grunder för taxa för förlorat busskort fastställs.
3. Avgifter 2022 för förlorat busskort fastställs.
4. Grunder för taxa för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem fastställs.
5. Avgifter 2022 inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem fastställs.
6. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att årligen fastställa avgiftsnivåerna inom
taxa för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem samt taxa för förlorat
busskort.
D) För vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde
1. Ingen förändring av egenavgiften vid färdtjänstresor.
2. Ingen förändring av egenavgiften för medresenär vid riksfärdtjänstresor.
3. Ingen förändring av patientavgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel.
E) För Oxelö Energis verksamhetsområde:
1. Samtliga delar av brukningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med 2%
2. Samtliga delar av anläggningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med 2%
3. Samtliga komponenter i renhållningstaxan höjs med 5%

Förslag
Catharina Fredriksson (S), Britta Bergström (S), Björn Johansson (MP), Patrik
Renfors (V) och Dag Bergentoft (M) yrkar på att punkten C1 återremitteras.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens och
Catharina Fredrikssons (S) om att återremittera punkt C1.
Sammanträdet ajourneras i fem minuter.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera punkt C1 och att
kommunfullmäktige i övrigt beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen (FÅ)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FÅ)
Vård- och omsorgsnämnden (FÅ)
Utbildningsnämnden (FÅ)
Oxelö Energi AB (FÅ)

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS.2021.123

Ägardirektiv kommunbolagen inför 2022
Kommunfullmäktiges beslut
Anta ägardirektiv för Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB för 2022.
Under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås
Kommunstyrelsen för egen del besluta.
Röstombudet vid stämman Oxelösunds kommuns förvaltnings AB (Förab),
Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB får i uppdrag att rösta för att
ägardirektiven till respektive bolag tas emot.
Sammanfattning
Ägardirektiven för de kommunala bolagen ses över årligen.
Ägardirektiven har diskuterats vid två tillfällen, på Kommunstyrelsens sammanträde
i april och juni. Vid dessa sammanträden hölls en genomgång och diskussion av
hela dokumentet för de båda dotterbolagen. De delar som ekonomichefen fick i
uppgift att arbeta vidare med var själva direktiven. Resterande delar behålls
oförändrade.
Förslagen till ägardirektiv har översänts till Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö
Energi AB på remiss under juni. Ärendet återkommer nu för slutligt
ställningstagande.
Några justeringar och några nya ägardirektiv har bifogats i förslagen till ägardirektiv
för Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB. Dessa redovisas
tillsammans med kommentarer i förhållande till 2021 års gällande ägardirektiv i
bilaga. Förutom de rena målsättningarna (ägardirektiven) har inga förändringar
skett i ägardirektiven. Förutom hos Oxelö Energi AB där bolaget från och med 2022
på egen hand kan besluta om nivån på slamtömningstaxan. Bolaget har dock
enligt ägardirektiven informationsplikt till Kommunfullmäktige kring nivån på
slamtömningstaxan.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-10-27 - Ks § 163
Tjänsteskrivelse Ks - Ägardirektiv kommunbolagen inför 2022
Bilaga - Ägardirektiv kustbostäder 2022
Bilaga - Ägardirektiv Oxelö Energi 202

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 28

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-11-10

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens förslag
Anta ägardirektiv för Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB för 2022.
Under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås
Kommunstyrelsen för egen del besluta.
Röstombudet vid stämman Oxelösunds kommuns förvaltnings AB (Förab),
Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB får i uppdrag att rösta för att
ägardirektiven till respektive bolag tas emot.

______
Beslut till:
Ekonomichef (FÅ)
Controller (FK)
Kustbostäder AB (FK)
Oxelö Energi AB (FK)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 29

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf §106

2021-11-10

Dnr KS.2021.129

Avkastningsplan kommunala bolagen 2021-2024
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna bifogat förslag till avkastningsplan för Kustbostäder i Oxelösund AB och
Oxelö Energi AB för 2021 - 24.
Sammanfattning
Avkastningsplanen för de kommunala bolagen skall ses över årligen. Planen har
diskuterats i kommunens moderbolag Förab och i dialog med dotterbolagen
Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB, Planen har även diskuterats
av Kommunstyrelsen vid två tillfällen, april och juni.
I avkastningsplanen finns krav på avkastning, soliditet för de båda dotterbolagen
och plan för utdelning till kommunen. Planen innebär en utdelning från Förab till
kommunen på 1 mkr för 2022 och 1 mkr för 2023 och 2024.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-10-27 - Ks § 167
Tjänsteskrivelse 2021-10-02
Bilaga: Förslag till avkastningsplan 2021-2024 Oxelösunds kommun

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens förslag
Godkänna bifogat förslag till avkastningsplan för Kustbostäder i Oxelösund AB och
Oxelö Energi AB för 2021 - 24.
______
Beslut till:
Controller (FÅ)
Ekonomichef (FK)
Kustbostäder (FK)
Oxelö Energi (FK)

Utdragsbestyrkande

