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Sammanträdesdatum
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-11-09

Utdragsbestyrkande

Kf §56 Dnr KS.2022.11

Val av justeringsledamöter

Kommunfullmäktiges beslut

Katarina Berg (M) och Tommy Karlsson (S) väljs att justera dagens protokoll, den
18 november äger justering av protokollet rum.

Dagens sammanträde

Dag Bergentoft (M) nominerar Katarina Berg (M)

Catharina Fredriksson (S) nominerar Tommy Karlsson (S)

______
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-11-09

Utdragsbestyrkande

Kf §57 Dnr KS.2022.124

Val av ny ersättare till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Mariela Perez (V) väljs till ersättare i kommunstyrelsen.

Dagens sammanträde

Mariela Perez (V) nomineras till ny ersättare i kommunstyrelsen

______

Beslut till:
Vald (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-11-09

Utdragsbestyrkande

Kf §58 Dnr KS.2022.124

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

Lotta Johnsson Fornarve (V) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige och ny räkning begärs hos Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Dagens sammanträde

Lotta Johnsson Fornarve (V) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot
i kommunfullmäktige.

______

Beslut till:
Länsstyrelsen Södermanlands län (för åtgärd)
Lotta Johnsson Fornarve (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-11-09

Utdragsbestyrkande

Kf §59 Dnr KS.2022.5

Information från kommunstyrelsens ordförande

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson (S) informerar om:

- Nya strövstigar invigda vid Danvik

- Kommunstyrelsen har fattat beslut om investering tillsammans med Trafikverket
avseende iordningställande av gång- och cykelväg mellan Nyköping och
Oxelösund

- Börjat riva Oxelöförskola under oktober, takteglet kommer att användas vid
renoveringen av stallbyggnaden vid Stjärnholm

- den 12 november äger Hållbarhetsdagen rum i Oxelösund

______
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-11-09

Utdragsbestyrkande

Kf §60 Dnr KS.2022.52

Delgivningar till kommunfullmäktige 2022

Kommunfullmäktiges beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.

Delgivningar
Protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde den 2022-09-27 § 88-22 -
Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR i Sörmland, 2022

Protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde den 2022-09-27 § 89-22 -
Sörmlandstaxan prisjusteringar 2023

Verksamhetsberättelse 2021

Protokollsutdrag från Nämnden för kultur utbildning och friluftsverksamhet sammanträde
den 2022-10-27 - Aktivitetsplan 2023 inom Kulturplan Sörmland 2023-2026

______
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-11-09

Utdragsbestyrkande

Kf §61 Dnr KS.2022.25

Mål och budget 2023-2025

Kommunfullmäktiges beslut

1. Mål och Budget 2023–2025 fastställs.

2. Skattesatsen för 2023 fastställs till 22,22 per skattekrona.

3. Borgensavgiften fastställs till 0,50 % av vidareförmedlade lån.

4. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under år 2023 rätt att nyupplåna, det vill säga att
öka kommunens skulder under 2023 med totalt 130 mkr. Av denna lånemassa är 70 mkr för
kommunens egna behov och 60 mkr avser de helägda bolagens behov.

5. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under 2023 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 20 i mål- och budgetförslaget under rubriken Kommunfullmäktiges barn- och
elevpeng.

7. Redaktionell förändring görs av tabellen avseende KF:s barn- och elevpeng på sidan 20 i
kommunstyrelsens förslag till budget så att den stämmer överens med 2023 års barn- och
elevpeng.

Sammanfattning

Mål- och budgetberedningen har under året arbetat fram ett mål- och budgetförslag. Under
processen har företrädare från verksamheterna deltagit. 

Förslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) fastställs till 22,22 kronor för
2023.

Samma sex kommunmål som föregående år finns kvar med reviderade tillhörande
kommunfullmäktigemål.

I Mål och budget 2023–25 finns också en exploateringsbudget för samtliga tre år.

Under Mål och budget 2023–25 kommer koncernen att behöva utöka sitt låneutrymme hos
Kommuninvest på grund av de stora investeringar som kommer att ske under perioden.

Kommunen budgeterar ett resultatkrav på 0,0 % för 2023–25. För att uppnå ett 0-resultat år
2024 och 2025 används 7.9 mkr respektive 9,8 mkr av tidigare avsatta medel ur
resultatutjämningsreserven för att därmed uppfylla resultatmålet även 2024 och 2025.

Dessutom har några av nämnderna erhållit ett effektiviseringsbeting, via politiska
prioriteringar:
- Vård- och omsorgsnämnden effektiviseringsbeting på 3,2 mkr år 2023, vilket följer med
även 2024 och 2025.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-11-09

Utdragsbestyrkande

- Kommunstyrelsens effektiviseringsbeting på 0,8 mkr år 2023, vilket följer med även 2024
och 2025.

- Kultur- och Fritidsnämnden effektiviseringsbeting på 0,5 mkr har erlagts år 2023 vilket
följer med även 2024 och 2025.

Investeringsnivån för 2023 ligger på 193 mkr. För 2024 ligger nivån på 106 mkr och för 2025
på 50 mkr.

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-10-26 - Ks § 123
Tjänsteskrivelse Ks Mål och budget 2023-2025
Mål och budget 2023-2025 sittande majoriteten 221031 till KF.docx
Mål och budget 2023-2025 tillträdande majoriteten - 221031 till KF.docx

Dagens sammanträde

Ajournering kl 18.40-19.10, 19.14-19.15 och 19.18-19.19

Kommunstyrelsens förslag

1. Mål och Budget 2023–2025 fastställs.

2. Skattesatsen för 2023 fastställs till 22,22 per skattekrona.

3. Borgensavgiften fastställs till 0,50 % av vidareförmedlade lån.

4. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under år 2023 rätt att nyupplåna, d.v.s att öka
kommunens skulder under 2023 med totalt 130 mkr. Av denna lånemassa är 70 mkr för
kommunens egna behov och 60 mkr avser de helägda bolagens behov.

5. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under 2023 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 20 i mål- och budgetförslaget under rubriken Kommunfullmäktiges barn- och
elevpeng.

Förslag beslutspunkt 1

Catharina Fredriksson (S), Linus Fogel (S), Patrik Renfors (V), Tommy Karlsson
(S), Britta Bergström (S) och Malin Björgum (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Dag Bergentoft (M), Göran Bernhardsson (KD), Klas Lundbergh (L), Dagmara
Mandrela (SD) och Katarina Berg (M) yrkar bifall till majoritetens (M,KD,L,SD)
förslag till budget 2023-2025.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-11-09

Utdragsbestyrkande

Catharina Fredriksson (S), Linus Fogel (S), Patrik Renfors (V), Britta Bergström (S)
och Malin Björgum (S) yrkar avslag till majoritetens (M,SD,KD,L) budgetförslag.
Dag Bergentoft (M), Göran Bernhardsson (KD), Klas Lundbergh (L), Dagmara
Mandrela (SD) och Katarina Berg (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till
budget.

Linus Fogel (S) tilläggsyrkar på att det i majoritetens (M,SD,KD,L) budgetförslag för
åren 2023-2025 införs avgiftsfria resor med lågtrafikskort i kollektivtrafiken för
målgruppen 65+ till en kostnad av 4 miljoner kronor per år.

Britta Bergström (S) tilläggsyrkar på att det i majoritetens (M,SD,KD,L)
budgetförslag för åren 2023-2025 införs avgiftsfria resor med kollektivtrafiken under
sommarlovet för barn och unga i åldern 10-19 år till en kostnad av 450 tkr per år.

Malin Björgum (S) tilläggsyrkar på att det i majoritetens (M,SD,KD,L) budgetförslag
för åren 2023-2025 införs att arbetsskor erbjuds kostnadsfritt till medarbetare som
arbetar med förskole- och fritidsbarn samt äldre- och funktionshindrade till en
kostnad av 600 tkr årligen.

Daniel Lundgren (V) yrkar bifall till Linus Fogels (S) och Malin Björgums (S)
tilläggsyrkanden.

Dag Bergentoft (M) yrkar avslag till Linus Fogels (S), Britta Bergströms (S) och
Malin Björgums (S) tilläggsyrkanden.

Förslag beslutspunkt 2-6

Catharina Fredriksson (S) yrkar på att det görs en redaktionell ändring av tabellen
"Kf barn- och elevpeng" på sidan 20 i kommunstyrelsens förslag till budget så att
denna stämmer överens med 2023 års tabell för barn- och elevpengen avseende
beslutspunkt 6.

Dag Bergentoft (M) och Klas Lundbergh (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag avseende punkterna 2-6.

Patrik Renfors (V) yrkar bifall till Catharina Fredrikssons (S) yrkande om
redaktionell förändring avseende beslutspunkt 6.

Beslutsgång beslutspunkt 1

Ordförande frågar fullmäktige om kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att
fullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag.

Ordförande frågar fullmäktige om majoritetens (M,SD,KD,L) förslag till budget och
finner att fullmäktige beslutar enligt majoritetens (M,SD,KD,L) förslag till budget.

Ordförande frågar fullmäktige om Linus Fogels (S) tilläggsyrkande och finner att
fullmäktige avslår tilläggsyrkandet.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-11-09

Utdragsbestyrkande

Ordförande frågar fullmäktige om Britta Bergströms (S) tilläggsyrkande och finner
att fullmäktige avslår tilläggsyrkandet.

Votering begärs avseende Britta Bergströms (S) tilläggsyrkande och ordförande
informerar om att de som vill bifalla Britta Bergströms (S) tilläggsyrkande röstar nej
och de som vill avslå röstar ja:
Votering 1

Namn Ersätter Val
Catharina Fredriksson (S) Nej
Nina Wikström-Tiala (S) Nej
Mårthen Backman (M) Ja
Cathrine Tholander (M) Ja
Dag Bergentoft (M) Ja
Linus Fogel (S) Nej
Patrik Renfors (V) Nej
Katarina Berg (M) Ja
Tomas Klas Stenbäck (M) Ja
Britta Bergström (S) Nej
Tommy Karlsson (S) Nej
Annsofie Karlsson (M) Ja
Malin Björgum (S) Nej
Birgitta Luoto (S) Sebastian

Avander (S)
Nej

Gun Holmstens (SD) Ulla Hulkko
(SD)

Ja

Klas Erik Lundberg (L) Ja
Eva Lantz (M) Ja
Ann Abrahamsson (C) Avstår
Rune Tschermenjack (S) Nej
Daniel Lundgren (V) Nej
Göran Bernhardsson (KD) Ja
Mariela Perez (V) Nej
Nikola Jovic (SD) Ja
Dagmara Mandrela (SD) Ja
Haifaa Alkhaldi (M) Ja
Robert Söderström (V) Nej
Tapio Helminen (M) Ja
Anders Berglund (M) Ja
Linda Hägglund (S) Nej
Maria Gilstig (SD) Ja
Inge Ståhlgren (S) Nej
SUMMA 16 JA 14 NEJ

1 Avstår
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-11-09

Utdragsbestyrkande

Ordförande frågar om Malin Björgums (S) tilläggsyrkande och finner att fullmäktige
avslår tilläggsyrkandet.

Votering begärs avseende Malin Björgums (S) tilläggsyrkande och ordförande
informerar om att de som vill bifalla Malin Björgums (S) tilläggsyrkande röstar nej
och de som vill avslå röstar ja:
Votering 2

Namn Ersätter Val
Catharina Fredriksson (S) Nej
Nina Wikström-Tiala (S) Nej
Mårthen Backman (M) Ja
Cathrine Tholander (M) Ja
Dag Bergentoft (M) Ja
Linus Fogel (S) Nej
Patrik Renfors (V) Nej
Katarina Berg (M) Ja
Tomas Klas Stenbäck (M) Ja
Britta Bergström (S) Nej
Tommy Karlsson (S) Nej
Annsofie Karlsson (M) Ja
Malin Björgum (S) Nej
Birgitta Luoto (S) Sebastian

Avander (S)
Nej

Gun Holmstens (SD) Ulla Hulkko
(SD)

Ja

Klas Erik Lundberg (L) Ja
Eva Lantz (M) Ja
Ann Abrahamsson (C) Avstår
Rune Tschermenjack (S) Nej
Daniel Lundgren (V) Nej
Göran Bernhardsson (KD) Ja
Mariela Perez (V) Nej
Nikola Jovic (SD) Ja
Dagmara Mandrela (SD) Ja
Haifaa Alkhaldi (M) Ja
Robert Söderström (V) Nej
Tapio Helminen (M) Ja
Anders Berglund (M) Ja
Linda Hägglund (S) Nej
Maria Gilstig (SD) Ja
Inge Ståhlgren (S) Nej
SUMMA 16 JA 14 NEJ

1 Avstår
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-11-09

Utdragsbestyrkande

Beslutsgång beslutspunkt 2-6

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens
förslag samt Catharina Fredrikssons (S) yrkande om redaktionell förändring
avseende tabellen "Kf barn- och elevpeng" och finner att fullmäktige beslutar i
enlighet med dessa.

Reservationer

Tommy Karlsson, Nina Wikström-Tiala ,Rune Tschemernjack, Malin Björgum, Inge
Ståhlgren, Catharina Fredriksson, Linus Fogel, Birgitta Luoto och Britta Bergström,
alla socialdemokrater, reserverar sig mot fullmäktiges beslut avseende
beslutspunkt 1 om att anta majoritetens (M,SD,KD,L) förslag till budget.

Linus Fogel (S) lämnar följande skriftliga reservation:

"Skriftlig reservation till följande ärende:
Tilläggsyrkande till majoritetens budget för åren 2023-2025.
Att avgiftsfria resor med lågtrafikskort i kollektivtrafiken för målgruppen 65+ införs till en
kostnad av 4 mkr per år.
Fram till dag har 1136 personer 65+ år kvitterat ut ett lågtrafikskort för avgiftsfria resor med
kollektivtrafik. Detta motsvarar mer än en tredjedel av alla personer i denna åldersgrupp
vilket är ett tydligt tecken på att satsningen är uppskattad och viktig.
De stora fördelarna med ett avgiftsfritt lågtrafikskort för denna grupp är att fler äldre kommer
ut mer och lättare i samhället samt att detta leder till att den ofrivilliga ensamheten minskar
och välmående ökar. Att de som har bil kan lämna sin bil hemma är positivt och bidrar till
minskade utsläpp av koldioxid samt mindre risk att råka illa ut i trafiken. Möjligheten att ta
sig in till Nyköping och ta sig ett glas vin till maten hos vännen eller på restaurangen är nu
möjligt. Sedan är satsningen en typisk socialdemokratisk satsning då den vänder sig primärt
till de äldre med låga pensioner, som idag och nästa år har än mer knappa ekonomiska
resurser i och med den stegrande inflationen, drivmedelspriserna och energipriserna. Jag
kan bara beklaga att den nya majoriteten inte vill fortsätta med denna viktiga satsning.

Linus Fogel (S)"

Britta Bergström (S) lämnar följande skriftliga reservation:

"Tilläggsyrkande till majoritetens budget för åren 2023-2025
Att avgiftsfria resor med kollektivtrafiken under sommarlovet införs för barn och inga i åldern
10-19 år till en kostnad av 450 tkr per år.

Motivering:
Det har under sommaren lämnats ut 1061 sommarbusskort. Busskorten har uppskattats
och möjliggjort att barn och ungdomar kunnat delta i flera aktiviteter både i och utanför
Oxelösund.

Detta är något som den nya majoriteten avstått från att prioritera.

Britta Bergström Oxelösund 2022-11-11"
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-11-09

Utdragsbestyrkande

Malin Björgum (S) lämnar följande skriftliga reservation:

"Jag vill härmed reservera mig mot beslutet att inte godkänna tilläggsyrkandet gällande:
” Att arbetsskor erbjuds kostnadsfritt till medarbetare som arbetar med förskole-och
fritisbarn samt äldre-och funktionshindrade till en kostnad av 600 000 kronor årligen”

Motivering:
Vidhåller vikten av bra ergonomiska skor till en personal som går och står mycket på hårda
golv och som vistas ute oavsett väder.
Det handlar om att skapa en bättre arbetsmiljö för personalen, det handlar om att förebygga
belastningsskador och sjukskrivningar, det handlar om jämställdhet och det handlar om att
vara en attraktiv arbetsgivare. Hur ska man kunna vara det om man inte prioriterar
personalen.
Det handlar också om att man som politiker står upp för anställd personal och visar att man
tar personalens arbetsmiljö på allvar.
Många har heller inte råd att lägga pengar på ergonomiskt riktiga bra skor och med vårat
tilläggsyrkande så behöver man som anställd inte tänka på det.
Detta är tyvärr något som den nya majoriteten avstått från att prioritera. Tycker att det är fel
att fatta beslut om en budget där det inte finns avsatta medel till arbetsskor till personalen.

Malin Björgum Socialdemokraterna"

Tommy Karlsson, Nina Wikström-Tiala, Rune Tschemernjack, Inge Ståhlgren, Catharina
Fredriksson och Birgitta Luoto, alla socialdemokrater, reserverar sig mot fullmäktiges beslut
om att avslå Linus Fogels, Britta Bergströms och Malin Björgums tilläggsyrkanden.

Patrik Renfors, Robert Söderström, Robert Söderström, Daniel Lundgren, Mariela
Perez, alla vänsterpartiet, reserverar sig mot fullmäktiges samtliga beslut i ärendet.

______

Beslut till:
Controller (för åtgärd)
Kommunsekreterare (för åtgärd)
VD Kustbostäder i Oxelösund AB, Oxelö Energi (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-11-09

Utdragsbestyrkande

Kf §62 Dnr KS.2022.93

Taxor 2023

Kommunfullmäktiges beslut

A) För miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde

Taxa för bygglov, plan, mät- och kartverksamhet fastställs.

B) För utbildningsnämndens verksamhetsområde

Avgifter för Kulturskolan fastställs enligt följande:

C) 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.

D) För Oxelö Energis verksamhetsområde:

1. De fasta komponenterna i brukningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med ca 3%

2. Den rörliga förbrukningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med ca 12%

3. Anläggningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med 3%

4. Samtliga komponenter i renhållningstaxan höjs med 5%

5. En tömningsavgift för företag införs och fastställs till 350 kr för enskilt besök

6. En tömningsavgift för företag införs och fastställs till 2 500 kr för 10 besök
(klippkort)

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 2023.

1. Terminsavgift för att spela ett instrument och delta i undervisning, 750 kr
2. Terminsavgift för syskon till elev i Kulturskolans verksamhet, 375 kr
3. Terminsavgift för elev som deltar i övrig aktivitet inom Kulturskolan, 500 kr
4. Terminsavgift för deltagande i körsång, 300 kr
5. Terminsavgift för instrumenthyra, 150 kr
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-11-09

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta enligt berörda nämnders och styrelsers förslag

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-10-26 - Ks § 124
Tjänsteskrivelse Ks 2022-10-04, Taxor 2023
Bilaga 1, Beslutsnivå för taxor och avgifter 2022.pdf
Bilaga 2. Förslag till taxa för Bygglov, plan, mät och kartverksamhet 2023.pdf
Bilaga 3, Information och förslag till taxor 2023, OEAB.pdf

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens förslag

A) För miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde

Taxa för bygglov, plan, mät- och kartverksamhet fastställs.

B) För utbildningsnämndens verksamhetsområde

Avgifter för Kulturskolan fastställs enligt följande:

C) 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.

D) För Oxelö Energis verksamhetsområde:

1. De fasta komponenterna i brukningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med ca 3%

2. Den rörliga förbrukningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med ca 12%

3. Anläggningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med 3%

4. Samtliga komponenter i renhållningstaxan höjs med 5%

5. En tömningsavgift för företag införs och fastställs till 350 kr för enskilt besök

6. En tömningsavgift för företag införs och fastställs till 2 500 kr för 10 besök
(klippkort)

1. Terminsavgift för att spela ett instrument och delta i undervisning, 750 kr
2. Terminsavgift för syskon till elev i Kulturskolans verksamhet, 375 kr
3. Terminsavgift för elev som deltar i övrig aktivitet inom Kulturskolan, 500 kr
4. Terminsavgift för deltagande i körsång, 300 kr
5. Terminsavgift för instrumenthyra, 150 kr
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-11-09

Utdragsbestyrkande

Förslag

Catharina Fredriksson (S) och Dag Bergentoft (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och finner att fullmäktige
beslutar i enlighet med det samma.

______

Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen (För åtgärd)

Kustbostäder AB (För åtgärd)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (För åtgärd)

Vård- och omsorgsnämnden (För kännedom)

Utbildningsnämnden (För åtgärd)

Oxelö Energi AB (För åtgärd)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-11-09

Utdragsbestyrkande

Kf §63 Dnr KS.2022.138

Avkastningskrav kommunala bolag 2023

Kommunfullmäktiges beslut

Bifogat förslag till avkastningsplan för Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB
för 2022 - 2025 godkänns.

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 (Kustbostäder) och Oxelö Energi AB (Oxelö energi), Planen har även diskuterats i
kommunstyrelsen 2022-08-31. Den har också varit på remiss i styrelserna för Oxelö Energi
AB och Kustbostäder AB.
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 per år för perioden 2023-2025

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-10-26 - Ks § 125
Tjänsteskrivelse Ks avskastningskrav kommunala bolag 2023
Avkastningsplan 2022 Oxelösund_220707

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens förslag

Bifogat förslag till avkastningsplan för Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB
för 2022 - 2025 godkänns.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och finner att fullmäktige
beslutar i enlighet med det samma.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-11-09

Utdragsbestyrkande

______

Beslut till:
Controller (för kännedom)

Kustbostäder (för kännedom)

Oxelö Energi (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-11-09

Utdragsbestyrkande

Kf §64 Dnr KS.2022.47

Redovisning av partistöd 2021 och utbetalning 2023

Kommunfullmäktiges beslut

1. Inkomna redovisningar av partistöd 2021 godkänns.

2. För 2023 betalas följande partistöd ut

 Socialdemokraterna 223 500 kr

 Moderaterna 223 500 kr

 Vänsterpartiet 100 500 kr

 Sverigedemokraterna 100 500 kr

 Centerpartiet 39 000 kr

 Kristdemokraterna 39 000 kr

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för partistöd kf 2022-06-15 § 35. Enligt riktlinjerna
består partistödet av 20 500 kr per mandat och ett grundstöd på 18 500 per år och parti.
Partistödet betalas ut i förskott i januari månad, för kommande år. Därför baseras stödet på
den mandatfördelning som följer av 2022 års val till kommunfullmäktige då utbetalningen
avser 2023. Partierna ska senast den 30 juni komma in med en redovisning av hur
partistödet för föregående år har använts. Har redovisning och granskningsrapport enligt 4
kap. 31 § första och andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen
inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år i enlighet med 4 kap. 31 §
tredje stycket kommunallagen.

Samtliga partier förutom Liberalerna och Miljöpartiet har lämnat in redovisningar i rätt tid.
Liberalerna lämnade in sin redovisning efter den 30 juni och Miljöpartiet har på grund av
omständigheter kopplade till gruppledarens bortgång inte haft möjlighet att lämna in någon
redovisning. Miljöpartiet förlorade sin representation i kommunfullmäktige vid 2022 års val,
men enligt kommunallagens 4 kap. § 27 får partistöd ges också till ett parti som har upphört
att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen
upphörde.

Kommunstyrelseförvaltningen har att förhålla sig till riktlinjen som fastslår att 30 juni är sista
datum för inlämnande av redovisning av partistödet. Då Liberalerna och Miljöpartiet inte
lämnat in några redovisningar inom föreskriven svarstid föreslår
kommunstyrelseförvaltningen i enlighet med riktlinjen att partistöd betalas ut för redovisade
mandat i kommunfullmäktige 2023 enligt följande.

 Socialdemokraterna 223 500 kr

 Moderaterna 223 500 kr
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-11-09

Utdragsbestyrkande

 Vänsterpartiet 100 500 kr

 Sverigedemokraterna 100 500 kr

 Centerpartiet 39 000 kr

 Kristdemokraterna 39 000 kr

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-10-26 - Ks § 128
Tjänsteskrivelse redovisning 2021 och utbetalning 2023 av partistöd
Redovisning av partistöd 2021 (S)
Redovisning av partistöd 2021 (M)
Redovisning av partistöd 2021 (V)
Redovisning av erhållet partistöd och lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg
Centerpartiet 2021
Redovisning av erhållet partistöd och lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg
Kristdemokraterna 2021
Redovisning av erhållet partistöd och lokalt partistöd SD
Redovisning av erhållet partistöd och lokalt partistöd L
Riktlinjer för partistöd (2022)

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens förslag

1. Inkomna redovisningar av partistöd 2021 godkänns.

2. För 2023 betalas följande partistöd ut

 Socialdemokraterna 223 500 kr

 Moderaterna 223 500 kr

 Vänsterpartiet 100 500 kr

 Sverigedemokraterna 100 500 kr

 Centerpartiet 39 000 kr

 Kristdemokraterna 39 000 kr

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och finner att fullmäktige
beslutar i enlighet med det samma.
______

Beslut till:
Partiernas gruppledare (för kännedom)
Controller (för kännedom)
Kansliet (för åtgärd)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-11-09

Utdragsbestyrkande

Kf §65 Dnr KS.2022.131

Revidering av riktlinjer för Oxelösunds kommun gällande bidrag till
studieförbunden

Kommunfullmäktiges beslut

Förslaget om nya riktlinjer för bidrag till studieförbunden godkänns

Sammanfattning

Länsbildningsförbundet Sörmland har 2018-06-19 inkommit med ett nytt förslag på
fördelningsprincip till kommunerna i Södermanland och Oxelösunds kommun. Förslaget har
antagits av Södermanlands kommuner utom Oxelösund. Från år 2019 har kultur- och
fritidsförvaltningen utbetalat enligt länsbildningsförbundets förslag på fördelning utan att
reglera Oxelösunds kommuns riktlinjer gällande bidrag till studieförbund.

Kultur-och fritidsnämnden beslutade den 17 maj 2022 att godkänna förslaget från kultur-
och fritidsförvaltningen att göra avsteg från gällande riktlinjer för bidragen år 2022 för att
bidrag skulle kunna betalas ut.

Kultur- och fritidsförvaltningen fick den 17 maj 2022 i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden
att utreda fördelningsprincipen av bidrag till studieförbund inför år 2023.

Ett förslag på nya riktlinjer för Oxelösunds kommun gällande bidrag till studieförbunden har
tagits fram och har behandlats av kultur- och fritidsnämnden vid dess sammanträde 2022-
09-20. Nämnden föreslår att förslaget till reviderade riktlinjer antas av kommunfullmäktige.
Förslag till reviderade riktlinjer bifogas beslutsunderlaget.

Med detta förslag så delas ansvaret upp mellan Länsbildningsförbundet Sörmland och
kultur- och fritidsnämnden i Oxelösunds kommun. Med förslaget så får kommunen större
möjligheter att styra vad kommunens resurser går till.

Kommunövergripande riktlinjer, policys och strategier ska enligt kommunallagens kapitel 5,
§ 1 beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelseförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att anta förslaget
om nya riktlinjer för bidrag till studieförbunden.

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-10-26 - Ks § 127
Protokoll KFN 2022-09-20
Tjänsteskrivelse revidering av riktlinjer för bridrag till studieförbunden
Riktlinjer för Oxelösunds kommun gällande bidrag till studieförbunden
Förslag. Riktlinjer för Oxelösunds kommun gällande bidrag till studieförbunden



Sammanträdesprotokoll Blad 23

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-11-09

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens förslag

Förslaget om nya riktlinjer för bidrag till studieförbunden godkänns

Förslag

Patrik Renfors (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och finner att fullmäktige
beslutar i enlighet med det samma.

______

Beslut till:
Kansliet (för åtgärd)

Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom)

Kultur- och fritidsförvaltningen (för kännedom)

Länsbildningsförbundet Sörmland (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-11-09

Utdragsbestyrkande

Kf §66 Dnr KS.2022.130

Revidering av reglemente för gemensamma patientnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

1. Reviderat reglemente godkänns.

2. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2023.

Sammanfattning

Den föreslagna ändringen av reglementet innebär att gemensamma arbetsutskottets
sammanträden överensstämmer med gemensamma patientnämndens antal
sammanträden. Det betyder att arbetsutskottet ska sammanträda vid minst fyra tillfällen
per år, istället för vid minst sex tillfällen per år.

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-10-26 - Ks § 126
~ PN22-0011-3 Protokollsutdrag från Gemensamma patientnämnden sammanträde den
2022-09-08
Tjänsteskrivelse revidering av reglemte för gemensamma patientnämnden
Nuvarande reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län
Förslag till reviderat reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens förslag

1. Reviderat reglemente godkänns.

2. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2023.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och finner att fullmäktige
beslutar i enlighet med det samma.
______

Beslut till:
Kommunsekreterare (för åtgärd)
Gemensamma patientnämnden (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-11-09

Utdragsbestyrkande

Kf §67 Dnr KS.2022.117

Sammanträdesdagar 2023

Kommunfullmäktiges beslut

Följande sammanträdesdagar 2023 för kommunfullmäktige fastställs:

8 februari, 29 mars, 10 maj, 14 juni, 13 september, 18 oktober, 8 november och

6 december

Sammanfattning

Ett förslag till sammanträdesdagar har tagits fram. Förslaget är anpassat till mål- och
budgetprocessen samt ekonomiska uppföljningar.

Beslutsunderlag
Protokoll 2022-10-26 - Ks § 129
Tjänsteskrivelse sammanträdesdagar 2023
Sammanträdesplan 2023

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens förslag

Följande sammanträdesdagar 2023 för kommunfullmäktige fastställs:

8 februari, 29 mars, 10 maj, 14 juni, 13 september, 18 oktober, 8 november och

6 december

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och finner att fullmäktige
beslutar i enlighet med det samma.

______

Beslut till:
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige (för kännedom)
Kommunsekreterare (för åtgärd)



Sammanträdesprotokoll Blad 26

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2022-11-09

Utdragsbestyrkande

Kf §68 Dnr KS.2022.7

Frågor till kommunfullmäktige

Dagens sammanträde

Inga frågor inkomna inför eller under fullmäktiges sammanträde.

______
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