Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (36)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-21

Plats och tid

Koordinaten, Eventsalen kl 08.30 - 15.45

Beslutande

Catharina Fredriksson
Linus Fogel
Patrik Renfors
Tommy Karlsson
Dag Bergentoft
Britta Bergström
Stefan Johansson
Bo Höglander
Jan-Eric Eriksson
Calinge Lindberg
Katarina Berg
Göran Bernhardsson

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

Calinge Lindberg
Ingela Wahlstam
Katarina Berg
Klas Lundberg
Göran Bernhardsson

(S) § 129 - 145
(V)
(M) § 129
(L)
(KD) § 129 - 145

Ej tjänstgörande
ersättare och övriga
deltagare

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………………
Thomas Hermansson

Ordförande

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

Justerande

…………………………………………..
Stefan Johansson

§ 129 - 145
§ 129

§ 146 - 149
§ 130 - 145
§ 146 - 149

Paragrafer

129 - 149

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-10-21

Datum för
anslagsuppsättande

2020-10-29

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

…………………………………………
Thomas Hermansson

Datum för
anslagsnedtagande

Utdragsbestyrkande

2020-11-20

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Thomas Hermansson
Johan Persson
Niclas Nordström
Magnus Petersson
Mats Dryselius
Mattias Arbelius
Maria Malmberg
Kjell Andersson
Martin Englund

2020-10-21
Sekreterare
Kommunchef
Sörmlandskustens räddningstjänst § 129
Ekonomichef § 129
Kommunstrateg § 129
Arkivarie § 129
Mark- och exploateringsstrateg § 131-132
Mark- och Exploateringsstrateg § 131, 135
Fastighetsförvaltare § 132

Utdragsbestyrkande

Blad 2

Sammanträdesprotokoll

Blad 3

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 129
Ks § 130
Ks § 131
Ks § 132
Ks § 133
Ks § 134
Ks § 135
Ks § 136
Ks § 137
Ks § 138
Ks § 139
Ks § 140
Ks § 141
Ks § 142
Ks § 143
Ks § 144
Ks § 145
Ks § 146
Ks § 147
Ks § 148
Ks § 149

2020-10-21

Information och föredragningar 2020
Val av justerare
Markanvisning - del av Stjärnholm 5:1, Acasa
Stallet Stjärnholm takrenovering
Uppföljning av räddningstjänst 2020
Internkontrollplan 2020
Skogsbruksplan
Taxor 2021
Stockholm Business Alliance 2021-2025
Information från kommunalrådet och kommunchefen
Delgivningar
Redovisning av delegationsbeslut
Svar på motion om stopp för nerdragningar inom skola och
förskola
Svar på motion om användning av nya statsbidrag avseende mer
pengar till välfärden
Ej besvarade motioner och medborgarförslag
Detaljplan Jogersö
Revidering av upphandlingspolicy
Omfördelning av investeringsmedel miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
Mål och budget 2021-2023
Ägardirektiv kommunbolagen inför 2021
Avkastningsplan kommunala bolagen 2021-2023

Utdragsbestyrkande

4
5
6-8
9
10
11 - 12
13 - 14
15 - 17
18 - 19
20
21
22 - 23
24
25
26
27 - 28
29
30 - 31
32 - 33
34 - 35
36

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 129

2020-10-21

Dnr KS.2020.3

Information och föredragningar 2020
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna informationerna.
Dagens sammanträde
Niclas Nordström Sörmlandskustens räddningstjänst informerar om
räddningstjänstens handlingsprogram.
Magnus Petersson ekonomichef informerar om förslag till ägardirektiv för
kommunens bolag.
Thomas Hermansson kanslichef informerar om praktiskt GDPR
Mats Dryselius kommunstrateg informerar om arbetet med kommunstyrelsen
verksamhetsplan.
______

Utdragsbestyrkande

Blad 4

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 130

2020-10-21

Dnr KS.2019.121

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Stefan Johansson (M) väljs till justerare för dagens sammanträde.
______

Utdragsbestyrkande

Blad 5
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Blad 6

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 131

2020-10-21

Dnr MEX.2020.119

Markanvisning - del av Stjärnholm 5:1, Acasa
Kommunstyrelsens beslut
1. Acasa bostad AB tilldelas markanvisning för detaljplanerat område söder om
Inskogen mot Sundavägen i enlighet med Oxelösunds kommuns riktlinjer för
markanvisning.
2. Kommunstyrelsen ordförande och kommunchefen får i uppdrag att underteckna
avtalet.
Sammanfattning
Acasa Bostad AB har varit i kontakt med kommunen och visat stort intresse att bygga och
förvalta bostäder i Oxelösund. Efter att ha tittat på olika områden har de fastnat för del av
detaljplanelagt område i Inskogen. I den oexploaterade delen söder om Inskogen mot
Sundavägen finns byggrätt för tvåvåningshus.
Acasa bostad AB startade sin verksamhet 2014. De anger att de vill att deras bostäder ska
bidra med en bättre miljö och har därför valt att bygga helt i trä med fokus på övriga detaljer,
med god hållbarhet och gedigna materialval. Byggnationen sker genom totalentreprenör. I
Oxelösund planerar man för att anlita Bomodul AB som ägs av Järntorget AB.
Referenser visar att de har färdigställt 26 bostadsrättslägenheter i träkonstruktion i
Vallastaden, Linköping, samt 34 hyresrättslägenheter i Bredsand, Enköpings kommun.
Deras förslag redovisar byggnation av 110 st hyreslägenheter i varierade storlekar från 1-4
rum och kök fördelat på 12 byggnader i två våningar med fokus på öppna ytor och generöst
med naturligt dagsljus. Hiss ingår.
Byggnaderna är grundlagda med uppvärmd krypgrund. Stomme i trä och fasader med
liggande träpanel. Taken är av typ pulpettak. Bostadslägenheterna har mycket god
byggstandard och modernt utrustade med Vedumkök, diskmaskin, spishällkyl, frys, ugn och
micro. Golv i rum är belagda med parkett, målade vägar och tak. Badrum med sedvanlig
utrustning, duschplats, kakel på väggar och klinker på golv samt tvättmaskin och
torktumlare
Utemiljöer, parkering och gård utifrån ambitionen att alla ska känna trygghet med bland
annat granngemenskap.
Förslag på lägenhetshyra är:
Normhyra 1450kr/ kvm år
4: or om 71,5 kvm

9266 kr /mån

3: or om 62,5 kvm

8228 kr /mån

2: or om 45 kvm

65 35 kr/mån
Utdragsbestyrkande
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Blad 7

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-21

1: or om 28 kvm

5229 kr /mån

Tidplan från Acasa bostad visar på hög ambition


Senhöst 2020. Direktanvisning



November, december 2020. Diskussion om önskemål från kommunens sida,
utredningar, projektering, lägenhetsfördelning, detaljritning mm. Ansökan om
kreditgaranti.



Januari 2021. Ansökan om bygglov



Maj 2021. Beviljat bygglov, ansökan om investeringsstöd, energibonus för
nybyggnation av bostäder



Bestämma en eller två etapper. Parallellt sker upphandling av totalentreprenör



November 2021. Byggstart

Acasa Bostad AB avser att söka statligt investeringsstöd för hyresrätter för projektet.
Projektet kommer dessutom att uppfylla kraven från BBR. Eftersom byggnaderna klarar av
56% av BBRs högt ställda energikrav kan energibonus sökas.
Projektet kommer att ägas av ett helägt dotterbolag till Acasa Bostad AB.
Bottenlån tas genom pantbrev i fastighet (mark och ny byggnad) i bank och resterande del
genom eget kapital.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att Acasa bostad
AB får en markanvisning (8 månader) enligt de riktlinjer som finns framtagna och
att kommunstyrelsens ordförande och kommunchef ges i uppdrag att underteckna
framtagna avtal.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks
Ansökan om markanvisning för del av Stjärnholm 5:1, Inskogen etapp 2
Avtalsförslag markanvisning Acasa, del av Stjärnholm 5:1
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Acasa bostad AB tilldelas markanvisning för detaljplanerat område söder om
Inskogen mot Sundavägen i enlighet med Oxelösunds kommuns riktlinjer för
markanvisning genom att framtaget avtal godkänns och skrivs under.

Utdragsbestyrkande
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Blad 8

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-21

Förslag
Ordförande yrkar att beslutet delas i två delar enligt lydelsen
1. Acasa bostad AB tilldelas markanvisning för detaljplanerat område söder om
Inskogen mot Sundavägen i enlighet med Oxelösunds kommuns riktlinjer för
markanvisning.
2. Kommunstyrelsen ordförande och kommunchefen får i uppdrag att underteckna
avtalet.
Beslutsgång
Orförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är det egna
ändringsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
______
Beslut till:
MEX (FÅ)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 9

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 132

2020-10-21

Dnr KS.2018.150

Stallet Stjärnholm takrenovering
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna informationen
Dagens sammanträde
Martin Englund fastighetsförvaltare och Maria Malmberg Mark- och
exploateringsstrateg informerar om arbetet kring och nuvarande läge med stallet
Stjärnholm, samt tillfällig stallbyggnad.
______

Utdragsbestyrkande
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Blad 10

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-21

Ks § 133

Dnr KS.2019.134

Uppföljning av räddningstjänst 2020
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;
o

Verksamhetsuppföljning per 2020-09-22

o

Ekonomiskt resultat per delår 2020 samt prognos för 2020

Av underlagen framkommer att flera av räddningstjänstens ordinarie arbetsuppgifter har fått
stå tillbaka under året till förmån för arbetet med den pågående pandemin. Bland annat har
utbildnings- och tillsynsverksamheten legat nere och höstens säkerhetsdagar för
grundskolan är inställda.
Det ekonomiska utfallet per delår 2020 är positivt. Årsprognosen indikerar ett positivt utfall
och en återbetalning till Oxelösunds kommun med ca133 tkr.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att uppföljningen godkänns.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ksf 2020-09-30
Verksamhetsuppföljning 2020-09-22.pdf
Oxelösunds ekonomiska resultat, delår 2020.pdf
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Redovisningen godkänns.
______
Beslut till:
Säkerhetsstrateg (FK)
Sörmlandskustens räddningstjänst, Patrik Kullman och Thomas Ydrenius (FK)
Utdragsbestyrkande
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Blad 11

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 134

2020-10-21

Dnr KS.2019.91

Internkontrollplan 2020
Kommunstyrelsens beslut
Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan per oktober 2020 godkänns.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen fastställde i november 2019 internkontrollplan för 2020 (Ks 2019, § 177).
Enligt internkontrollplan ska följande rutiner granskas inför redovisning till kommunstyrelsen
i oktober 2020:

o Politiska beslut
Att politiska beslut verkställs

o Befolkningsprognos
Att fastställda befolknings- och verksamhetsprognoser stämmer
överens med faktiska befolkningsuppgifter
o Handlingsplan för arbetsmiljö, säkerhet och hälsa
Att handlingsplan har upprättats i samtliga verksamheter
o Rutin för bisyssla
Att nyanställda har fått information om att de ska uppge bisyssla
Kommunstyrelseförvaltningen har följt upp rutinerna i enlighet med de kontrollmoment som
fastställts i internkontrollplanen. Avvikelser har noterats för tre av de fyra granskade
rutinerna enligt nedan.
 Befolkningsprognos
Befolkningsprognosen och andra statistikunderlag används som stöd vid uppföljning av
innevarande års budget samt som underlag för budget 2021-2023. Det saknas dock en
fastställd och dokumenterad rutin för den löpande uppföljningen.
Vid uppföljning i förhållande till kommunens mål noteras avvikelser i utfallet. Vid en linjär
befolkningstillväxt skulle kommunen vid delåret ha haft 35 nya innevånare, för att ligga i fas
med målet om 70 nya kommuninvånare. I stället har befolkningen minskat med 14 personer.
 Handlingsplan för arbetsmiljö, säkerhet och hälsa.
Vid uppföljning framgår att en handlingsplan finns upprättad för 48 arbetsgrupper (76%).
Dock saknas uppgift om handlingsplan i 15 fall. I tre fall är det klarlagt att handlingsplan
saknas till följd av organisatoriska förändringar eller på grund av chefsbyte. I övriga fall
saknas uppgift.
Redovisning av internkontrollens resultat kommer göras på en kommande ledarfrukost och
information förmedlas till samtliga chefer om befintlig rutin samt uppdrag till
förvaltningschefer att säkerställa att planer upprättas i de fall det saknas.
Utdragsbestyrkande
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Blad 12

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-21



Rutin för bisyssla
Nyanställda i Oxelösunds kommun ska informeras av sin chef att de är skyldiga att anmäla
bisyssla till sin arbetsgivare. Av 23 tillfrågade nyanställda medarbetare svarar 13 personer
att de har blivit informerade om denna skyldighet. 10 personer svarar att de inte har blivit
informerade.
HR-enheten konstaterar att ytterligare information behöver ges till kommunens chefer.
samtliga chefer kommer att informeras via e-post samt på en kommande ledarfrukost.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att uppföljning av kommunstyrelsens
internkontrollplan, med planerade åtgärder, per oktober 2020 godkänns.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ksf 2020-10-06

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan per oktober 2020 godkänns.
______
Beslut till:
Säkerhetsstrateg/utredare (FK)

Utdragsbestyrkande
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Blad 13

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 135

2020-10-21

Dnr MEX.2019.35

Skogsbruksplan
Kommunstyrelsens beslut
Förvaltningen av kommunens skog omprioriteras under 2021 till att åtgärda
granbarksborrens utbredning.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen fastställde Skogsbruksplan vid sist sammanträde 2018-05-30 § 107 Av
skogsbruksplanen framgår hur kommunen avser att förvalta sitt skogsinnehav. Under
senhösten 2019 och början av 2020 upphandlade Kommunstyrelseförvaltningen
skogsbrukstjänster. Förutom den taktiska bevakningen och uppdateringen av
Skogsbruksplanen agerar upphandlad part även som kommunens arborist.
Under våren har arbetet bl.a. inriktats på att säkerställa granbarkborrens spridning.
Löpande diskussion och uppdatering av granbarksborrens spridning i kommunens skog har
skett till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Oxelösund har generellt klarat sig bra från angrepp men granbarksborren har brett ut sig i
skogsområden kring Inskogen, Danvik och Vivesta. Här kommer avverkning att ske under
resterande delen av 2020.
Effekten av granbarkborren och behoven att fälla den skog som borren finns etablerad i har
lett till att trä och massapriserna har sjunkit. Den totala efterfrågan på skog har också
minskat. En annan effekt är att skog som fällts med förmodade borrar i sig, har haft förtur in
i förbränningsstationer. Kommunens rishög har av den anledningen varit överfylld länge.
Då prisnivåerna på trä varit lågt har även vanligt underhåll inte genomförts under sommaren
som det var planerat. Kommunstyrelseförvaltningen har valt att inte göra dessa åtgärder tills
prisnivåerna i vart fall bli så höga att underhållet inte kostar pengar.
Kommunstyrelseförvaltningen önskar beslut om att godkänna omprioritering av
skogsförvaltning under året till att åtgärda granbarksborrens utbredning.
Omprioriteringen kommer att ge kommunen ett intäktsbortfall jämfört med budget.
Hur stor den summan blir beror på hur priser på skog utvecklas samt exakt hur
mycket skog som är förstörd av borren.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Åtgärda granbarksborrens utbredning.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-21

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Förvaltningen av kommunens skog omprioriteras under 2021 till att åtgärda
granbarksborrens utbredning.
______
Beslut till:
Mark- och exploateringsstrateg (FÅ)
Kommunchef (FK)

Utdragsbestyrkande

Blad 14
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Blad 15

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 136

2020-10-21

Dnr KS.2020.91

Taxor 2021
Kommunstyrelsens beslut för egen del
1. Avgift för bojplats (båtplats) fastställs till 187 kr/m2
2. Avgift för gästplats i gästhamnen, under högsäsong, fastställs till
260 kr/dygn
3. Ingen förändring av avgiften för registrering i tomtkö
4. Ingen förändring av avgiften för registrering i fritidshuskön
5. Ingen förändring av årlig köavgift för hyra av kommunens fritidshus
6. Ingen förändring av avgifter för fiskehamnen
Kommunstyrelsen förslag till beslut i Kommunfullmäktige
A) För kommunstyrelsens verksamhetsområde:
1. Ingen förändring av avgifter för kopiering av allmänna handlingar
2. Ingen förändring av avgiften för utdrag ur betygskatalog
B) För miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde:
1. Grunder för Taxa för bygglov, plan, mät- och kartverksamhet, Taxa för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område, Taxa inom strålskyddslagens område samt Taxa enligt
lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa fastställs att gälla från och
med 2021-01-01.
2. Beslutsrätten gällande avgiftsnivåer för timtaxa, i enlighet med prisindex för kommunal
verksamhet, delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
C) För utbildningsnämndens verksamhetsområde:
1. Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg justeras enligt Skolverkets
indexuppräkning för 2021
2. Övriga taxor och avgifter är oförändrade

Utdragsbestyrkande
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Blad 16

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-21

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.
4. Taxa för tillstånd enligt lagen om tobak och liknande produkter och som
fortsättningsvis samordnas med Nyköpings kommun enligt samma princip som för
avgifter vid tillsyn av receptfria läkemedel, tobak och öl.
E) För Oxelö Energis verksamhetsområde:
1. Brukningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med 3%
2. Anläggningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med 3%
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i april 20151 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 2021.
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 KSF 2020-09-30.docx
Bilaga 1, Beslutsnivå för taxor och avgifter 2021.pdf
Bilaga 2. Förslag till justering av taxor inom MSN verksamhetsområde.pdf
Bilaga 3, Förslag taxor 2021 OEAB, exklusive renhållningen.pdf
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. Avgift för bojplats (båtplats) fastställs till 187 kr/m2
2. Avgift för gästplats i gästhamnen, under högsäsong, fastställs till 260
kr/dygn
3. Ingen förändring av avgiften för registrering i tomtkö
4. Ingen förändring av avgiften för registrering i fritidshuskön
5. Ingen förändring av årlig köavgift för hyra av kommunens fritidshus
6. Ingen förändring av avgifter för fiskehamnen
Utdragsbestyrkande
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Blad 17

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-21

Kommunstyrelsen förslag till beslut i Kommunfullmäktige
A) För kommunstyrelsens verksamhetsområde:
1. Ingen förändring av avgifter för kopiering av allmänna handlingar
2. Ingen förändring av avgiften för utdrag ur betygskatalog
B) För miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde:
3. Grunder för Taxa för bygglov, plan, mät- och kartverksamhet, Taxa för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område, Taxa inom strålskyddslagens område samt Taxa enligt
lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa fastställs att gälla från och
med 2021-01-01.
4. Beslutsrätten gällande avgiftsnivåer för timtaxa, i enlighet med prisindex för kommunal
verksamhet, delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
C) För utbildningsnämndens verksamhetsområde:
1. Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg justeras enligt Skolverkets
indexuppräkning för 2021
2. Övriga taxor och avgifter är oförändrade
D) För vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde
5. Ingen förändring av egenavgiften vid färdtjänstresor.
6. Ingen förändring av egenavgiften för medresenär vid riksfärdtjänstresor.
7. Ingen förändring av patientavgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel.
8. Taxa för tillstånd enligt lagen om tobak och liknande produkter och som
fortsättningsvis samordnas med Nyköpings kommun enligt samma princip som för
avgifter vid tillsyn av receptfria läkemedel, tobak och öl.
E) För Oxelö Energis verksamhetsområde:
1. Brukningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med 3%
2. Anläggningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med 3%
______
Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen (FÅ)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FÅ)
Vård- och omsorgsnämnden (FÅ)
Utbildningsnämnden (FÅ)
Kustbostäder AB (FÅ)
Oxelö Energi AB (FÅ)
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 18

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 137

2020-10-21

Dnr KS.2020.105

Stockholm Business Alliance 2021-2025
Kommunstyrelsens beslut
 Oxelösunds kommun fortsätter samarbetet inom Stockholm Business Alliance 2021 2025.
 Kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson (S) och kommunchef Johan
Persson får uppdrag att underteckna avtalet.
Sammanfattning
Oxelösunds kommun deltar sedan 2006 i samarbetet Stockholm Business
Alliance (SBA) med syfte att kraftsamla alla goda resurser i Stockholmsregionen
för att kunna konkurrera på den internationella marknaden.
Huvudsyftet med medlemskapet i SBA är att skapa förutsättningar och få stöd i
arbetet med nyetableringar av företag i Oxelösund.
Avtalet går ut 2020-12-31 och behöver förlängas, kommunstyrelsen föreslås
därför besluta att fortsätta samarbetet inom Stockholm Business Alliance.
Kostnaden för Oxelösunds del blir 4 kr per invånare den 1 januari respektive år dvs
ca 48 000 kr per år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Stockholm Business Alliance 2021-2025
Följebrev till Stockholm Business Alliance-avtal 2021-2025
Avtal om Näringslivssamarbete i Stockholmsregionen - för påskrift 2021-2025

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
 Oxelösunds kommun fortsätter samarbetet inom Stockholm Business Alliance 2021 2025.
 Kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson (S) och kommunchef Johan
Persson får uppdrag att underteckna avtalet.
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-21

______
Beslut till:
KSO (FÅ)
Kommunchef (FÅ)

Utdragsbestyrkande

Blad 19

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 138

2020-10-21

Dnr KS.2020.4

Information från kommunalrådet och kommunchefen

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson (S) informerar om:
- Förfrågan om delägarskap i energikontoret i Mälardalen.
- Fördjupad granskning från revisionen av målstyrning i kommunstyrelsen.
- Evenemang med industrikommunerna.

Kommunchef Johan Persson Informerar om:
- Tillsättning av ny förvaltningschef till äldreomsorgsförvaltningen.
- Förhandlingar med vattenfall angående ledningsdragningen till SSAB.
- Aktuellt corona läge.
- Driftstopp på SSAB.
- Arbetet med näringslivet i Oxelösunds kommun.
- Informationsvideo angående delårsbokslutet.
- Skateplanen.
- Kommande rekrytering av kanslichef.
- Kommunens markanvisningar.
______

Utdragsbestyrkande

Blad 20

Sammanträdesprotokoll

Blad 21

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 139

2020-10-21

Dnr KS.2020.5

Delgivningar

Delges
Protokollsutdrag regionfullmäktige §111 20 Sörmlandstaxan prisjustering 2021
Protokollsutdrag RUN § 25 20 Regionala utvecklingsnämnden sammanträdestider 2021
Nyköpings Kommunstyrelse protokoll § 227 200831 Övergripande nödvattenplan, Nyköping
och Oxelösunds kommuner
______

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 22

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-21

Ks § 140

Dnr KS.2020.6

Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Godkänner redovisningen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa
beslut skall 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 2020-10-21
Beslutsfattare

Beslutsdatu
m

Punkt i
del. Ordn

Beslutets innehåll i korthet

Beslutet
hittas

Camilla N Sundberg

2020-09-24

D.3

Tillsvidareanställning Miljö- och
hälsoskyddsinspektör

Personakt

Camilla N Sundberg

2020-09-24

D.3

Lönetillägg samordnare

Personakt

C.7

Överenskommelser om
avbetalningsplaner för
betalning av skulder upp till
50 000 kr, samlingslista majsep 2020
Avskrivning av osäkra
fordringar < 25 000 kr,
samlingslista maj-sep 2020

Ekonomi avd

Margrita Sjöqvist
2020-05-012020-09-30
Margrita Sjöqvist

2020-05-012020-09-30

C.5

Henny Larsson

D.3

Nyanställda september

Castor

Thomas Hermansson

2020-09-01 –
2020-09-20
2020-09-29

A.11

Avslag på begäran att lämna ut
allmän handling

Castor

Sara Littorin/Malin
Linden
Sara Littorin/Malin
Lindèn

20-09-01 –
20-09-30
20-09-01 –
20-09-30

B.12

Sara Littorin/Malin
Lindèn
Sara Littorin/Malin
Lindèn

20-09-01 –
20-09-30
20-09-30
skickade två

B.12

Delvis bifall

BAB-diariet

A.20

Yttrande

BAB- diariet

B.12

Avslag
Bifall

Utdragsbestyrkande

Ekonomi avd.

BAB-diariet
BAB-diariet

Sammanträdesprotokoll

Blad 23

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-21

Maria Malmberg/ Kjell
Andersson

yttranden till
Förvaltningsr
ätten i
Linköping
2020-09-01 –
2020-09-30

Maria Malmberg/Kjell
Andersson

B.9

Avtal båtplatser

Castor

2020-09-01 –
2020-09-30

B.11

Avtal om bostadsarrende/lägenhetsarrende

Castor

Johan Persson

2020-10-13

C4

Investeringsbeslut utökning av
budget i projektet
Kommunhuset
energiefektivisering/Renoverin
g

Ekonomi avd.

Johan Persson

2020-10-13

C4

Investering ventilation Jogersö
hem

Ekonomi avd.

Johan Persson

2020-10-13

C4

Investering diskmaskin,
Brevikskolan

Ekonomi avd.

______

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 24

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 141

2020-10-21

Dnr KS.2020.21

Svar på motion om stopp för nerdragningar inom skola och
förskola
Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige
Motionen avslås
Sammanfattning
När en nämnd visar på underskott i förhållande till den ekonomiska ram som nämnden
tilldelats av kommunfullmäktige behöver nämnden vidta åtgärder för att komma inom ram
och på det sättet nå en budget i balans. När Utbildningsnämnden fick klart för sig att den
ram som nämnden fått tilldelad från Kommunfullmäktige skulle överskridas med 35 miljoner
gav Utbildningsnämnden utbildningsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med att
identifiera vad som dragit över samt finns åtgärder för detta. Då nämnden kunde konstatera
att den del av budgeten som var ofinansierad var så pass stor att det troligen inte skulle gå
att hämta hem hela beloppet begärde nämnden av kommunfullmäktige att få dra över sin
budget med maximalt 15,7 miljoner kronor. Kf 2020-09-16 § 63.
När en nämnd inte kan hålla sin budget är detta något som påverkar hela kommunen då
kommunen vid ett totalt negativt resultat måste återställa det negativa resultatet inom 3 år
vilket i sin tur då påverkar kommande års budget men även kommunens möjlighet att
finansiera kommande investeringar.
Då utbildningsnämnden på sitt senaste sammanträde visade på ett bättre resultat
än den det av Kommunfullmäktige godkända överdraget på 15,7 miljoner föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att motionen ska avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Svar på motion om stopp för nerdragningar inom skola och förskola
Protokoll 2020-02-12 - Kf §15
Motion om stopp för nerdragningar inom skola och förskola från Björn Johansson (MP)
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige
Motionen avslås
______
Beslut till:
Motionären (FK)
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 25

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 142

2020-10-21

Dnr KS.2020.20

Svar på motion om användning av nya statsbidrag avseende mer
pengar till välfärden
Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
Sammanfattning
Göran Bernhardsson (KD) föreslår i en motion ställd till Kommunfullmäktige den 2020-02-12
§ 14 att det nya statsbidraget gällande mer pengar i välfärden oavkortat skulle tillfalla
utbildningsnämnden.
Flera av kommunens verksamheter redovisar en ansträngd ekonomi, och när en nämnd
beräknas dra över den för nämnden beslutade ramen behöver nämnden vidta åtgärder för
att nå en budget i balans. Statsbidraget används för att täcka ett underskott i kommunernas
olika nämnder och styrelser. Fördelning av statsbidraget har inte beslutats.
Kommunfullmäktige har för Utbildningsnämndens del via särskilt beslut medgett att
nämnden under 2020 får gå med 15,7 mkr i underskott (2020-09-16 § 63).
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår således att motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks
Protokoll 2020-02-12 - Kf §14
Motion om användning av nya statsbidrag avssende mer pengar till välfärden från Göran
Bernhardsson (KD)
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
______
Beslut till:
Motionären (FK)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 26

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 143

2020-10-21

Dnr KS.2020.106

Ej besvarade motioner och medborgarförslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige
Beredningen av motionen ska fortsätta och återredovisas inom ett år från beslutsdatum.

Sammanfattning
En motion gällande Motion om utred ägarstyrningen i Oxelösunds kommuns bolag
som har inlämnats till Kommunfullmäktige har passerat den ettåriga
beredningstiden som föreslås i kommunallagen kap 5 § 35. När en motion går över
tiden ska detta återredovisas till fullmäktige som då har att avgöra om motionen
ska avskrivas eller om den ska fortsätta att beredas. Normalt sett besvaras
motioner inom den angivna tidsramen men då tiden för besvarande av denna
motion inträffade i samband med att Corona-pandemin utbröt i Sverige har den inte
blivit beredd. Kommunstyrelseförvaltningen anser att motionen bör få ny
beredningstid för att kunna behandlas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Ej besvarade motioner och medborgarförslag
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige
Beredningen av motionen ska fortsätta och återredovisas inom ett år från beslutsdatum.
______
Beslut till:
Kommunstyrelsen (FÅ)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 27

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 144

2020-10-21

Dnr PLAN.2016.7

Detaljplan Jogersö
Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige
1.

Detaljplanen med tillhörande planhandlingar antas.

2.

Strandskyddet upphävs inom områden med bestämmelsen a1, a2, a3 i plankartan.

Sammanfattning
Nu gällande detaljplan från 1991 hindrar avstyckningar av öns många stora fastigheter, med
absoluta tal för hur många fastigheter som får finnas inom varje delområde (”kvarter”).
Inriktningen att fastigheter över 7000 m2 får styckas, ledde år 2009 till en planändring för
ett par stora fastigheter på öns sydvästsida - vilket resulterat i totalt 4 nya fastigheter.
Ett 10-tal fastighetsägare har sedan dess ansökt om att ändra sin del av detaljplanen.
De många avstegen från planen och en ökad grad av permanentboende har medfört att
behoven av avstyckningar och utveckling av byggrätten (120+50 m2 byggnadsarea) bör
hanteras i ett samlat grepp om hela området. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden gav
2016-10-18 därför förvaltningen planbesked för att ta fram en ny detaljplan för området.
Samråd 2018, granskning 2019 och en ny granskning 2020 resulterade i drygt 80 yttranden
till kommunen. Nämnden godkände 2020-09-29 § 77 planförslaget med tillhörande
planhandlingar för antagande.
Alla fastighetsägare som haft önskemål om att avstycka sin fastighet har inte medgetts
detta. Avstyckningar har vägts mot risk för bl.a. naturolyckor, ökad insyn, påverkan på
naturvärden och krav på kommunal vägskötsel (om för många nya fastigheter skapas).
Stora men lågt belägna fastigheter har därför nekats avstyckning.
Efter att ha provat olika byggrätt och fastighetsstorlek är planförslagets huvuddrag följande:
 Alla fastigheter ges en större byggrätt på totalt högst 15 % av fastighetens landarea utom
öar (maximalt 260 m2), varav max 150 m2 huvudbyggnad. Huvudbyggnader upp-förda
innan år 1990 får till högst 70 m2 räknas in i byggrättens komplementbyggnads-area; i
syfte att öka möjligheterna att bebygga fastigheterna utan att först behöva riva äldre
byggelse. Kvartersmark för bostäder har fått mer prickmark till fördel för grönska och
naturvärden. Krav införs på +2,2m som lägsta grundläggningsnivå för bostadshus.
 36 nya möjliga fastigheter (7 befintliga) genom att 31 fastigheter (23 %) ges möjlighet till
avstyckningar. En ökning av antalet möjliga fastigheter med en femtedel, till totalt 172.
Krav på geoteknisk utredning har inte bemötts. Kommunen kan därtill behöva redogöra för
hur och när Jogersövägen klimatanpassas för att få igenom planen. Utredning är beställd.

Beslutsunderlag
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 28

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-21

Tjänsteskrivelse för detaljplan för Östra - och södra Jogersö - Antagande Kf
Granskningsutlåtande 1+2_Dp Jogersö_antagandehandling_2020-09-18
Plankarta Dp Jogersö - Östra delen_antagandehandling_2020-09-18 - korr av
teckenförklaring och rithuvud.pdf
Plankarta Dp Jogersö - Södra delen_antagandehandling_2020-09-18 - korr av
teckenförklaring och rithuvud
Planbeskrivning_Dp Jogersö_antagandehandling_2020-09-18
Naturinventering Jogersö - rapport (Leverans från Hans Rydberg 2019-05-20)
Jogersö_dagvattenutredning_rev 190502
Arkeologisk utredning_Stenvikshöjden-Jogersö (Rapport_2017_13)
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige
1.

Detaljplanen med tillhörande planhandlingar antas.

2.

Strandskyddet upphävs inom områden med bestämmelsen a1, a2, a3 i plankartan.

______
Beslut till:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för åtgärd

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 29

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 145

2020-10-21

Dnr KS.2020.96

Revidering av upphandlingspolicy
Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige
Förslaget till revidering av upphandlingspolicyn daterad 2020-09-21 fastställs.
Sammanfattning
Oxelösund kommuns nuvarande upphandlingspolicy behöver uppdateras för att möta
kommunens ambition att alltid agera professionellt i våra affärer. I nuvarande policy saknas
reglering angående hur kommunens avtal ska följas upp, vilket bör finnas med i en
upphandlingspolicy.
I Kommunstyrelseförvaltningens förslag till ny policy under rubriken ”Avtalsförvaltning”
regleras kommunens inställning till hur kommunens avtal ska följas upp och förvaltas.
Utöver ovanstående punkt skiljer sig inte utarbetat förslag till reviderad Upphandlingspolicy
mot nu gällande policy.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att fastställa reviderad upphandlingspolicy
daterad 2020-09-21.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Revidering av upphandlingspolicy
Upphandlingspolicy reviderad 2020.docx

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige
Förslaget till revidering av upphandlingspolicyn daterad 2020-09-21 fastställs.
______
Beslut till:
Upphandlingsansvarig (FÅ)
Kommunchef (FK)
Ekonomichef (FK)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 30

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 146

2020-10-21

Dnr KS.2020.90

Omfördelning av investeringsmedel miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige
Miljö och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-08-25 § 66 godkännes ej.
Sammanfattning
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden har på sitt sammanträffande 2020-08-25 § 66 fattat
beslut om omfördelning av investeringsmedel på 1 mkr från projekt ”beläggning aspaleden
från Björntorpsrondellen SSAB” till skanning bygglovsarkiv.
I projektet vill Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden överföra nuvarande fysiska
bygglovsarkiv till ett digitalt dito.
Efter samtal med redovisningsexperter inom Sveriges kommuner och regioner är
Kommunstyrelseförvaltningens förslag att inte godkänna denna omfördelning av
investeringsmedel på 1 mkr mellan ovanstående projekt inom Miljö-och
Samhällsbyggnadsnämnden. En definition av en investering är att det är en anskaffning
(inköp eller uppförande) av en materiell eller immateriell anläggningstillgång. Överföring av
fysiska papper till ett digitalt format bedöms inte vara en investering.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag är också att projektet genomförs men
finansieras som en driftkostnad via det överskott på 2,6 mkr som nämnden
prognostiserat i delårsrapporten efter augusti månad. Dessutom bör de 296 tkr som
hittills finns bokförda som investering i projektet överföras som driftskostnad i
bokslutet för 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Omfördelning av investeringsmedel miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
Beslut Msn § 66 - Omfördelning av investeringsmedel för skanning av bygglovarkivet

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 31

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-21

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige
Miljö och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-08-25 § 66 godkännes ej.
Skanning av bygglovsarkivet skall kostnadsföras som driftskostnad.
Finansiering av projektet sker via det överskott som Miljö och
Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar vid årets slut.
Förslag
Ordförande yrkar förslaget som lyder Skanning av bygglovsarkivet skall kostnadsföras som
driftskostnad. Och Finansiering av projektet sker via det överskott som Miljö och
Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar vid årets slut. Stryks
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt det egna ändringsyrkandet
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
______
Beslut till:
Controller

(FÅ)

Förvaltningschef MSF (FK)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 32

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 147

2020-10-21

Dnr KS.2020.107

Mål och budget 2021-2023
Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige
1. Mål och Budget 2021 - 2023 fastställs.
2. Skattesatsen för 2021 fastställs till 22,22 per skattekrona.
3. Borgensavgiften fastställs till 0,50 % av vidareförmedlade lån.
4. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under år 2021 rätt att nyupplåna, d v s att öka
kommunens skulder under 2021 med totalt 235 mkr. Av denna lånemassa är 165 mkr för
kommunens egna behov och 70 mkr avser de helägda bolagens behov.
5. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under 2021 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.

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
2021.
Samma sex kommunmål som föregående år finns kvar med endast några mindre
justeringar.
I Mål och budget 2021 - 23 finns också en exploateringsbudget för samtliga tre år.
Under Mål och budget 2021 - 23 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 1,5 % för 2021 och 1,0 % för
2022 - 2023.
Dessutom har några av nämnderna erhållit ett sparbeting, via politiska prioriteringar.
Vård. och omsorgsnämnden besparing om 2 % (2022 - 23)
Utbildningsnämnden besparing om 2 % (2022 - 23)
Kultur- och Fritidsnämnden besparing om 1,5 % 2022 – 23).
Investeringsnivån för 2021 ligger på 130 mkr. För 2022 ligger nivån på 172 mkr och
för 2023 på 118 mkr.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 33

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-21

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks Mål och Budget 2021-2023
Mål och budget 2021-2023 till KS 201015.pdf
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige
1. Mål och Budget 2021 - 2023 fastställs.
2. Skattesatsen för 2021 fastställs till 22,22 per skattekrona.
3. Borgensavgiften fastställs till 0,50 % av vidareförmedlade lån.
4. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under år 2021 rätt att nyupplåna, d v s att öka
kommunens skulder under 2021 med totalt 235 mkr. Av denna lånemassa är 165 mkr för
kommunens egna behov och 70 mkr avser de helägda bolagens behov.
5. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under 2021 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.
Avstår
Stefan Johansson (M), Bo Höglander (C), Jan- Eric Eriksson (SD), Göran
Bernhardsson (KD) deltar inte i beslutet
______
Beslut till:
Controller (FÅ)
VD Kustbostäder i Oxelösund AB, Oxelö Energi (FK)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 34

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 148

2020-10-21

Dnr KS.2020.108

Ägardirektiv kommunbolagen inför 2021
Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige
Anta ägardirektiv för Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB för 2021.
Under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås
Kommunstyrelsen beslut för egen del
Röstombudet vid bolagsstämmorna i Oxelösunds kommuns förvaltnings AB, 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 ett tillfälle på Kommunstyrelsens sammanträde i maj. Vid
detta sammanträde 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 september. Inga synpunkter från bolagens styrelse. Ärendet
återkommer sedan till Kommunstyrelsens möte 2020-10-21 för slutligt ställningstagande.
Några justeringar har skett i förslagen till ägardirektiv för Kustbostäder i Oxelösund AB och
Oxelö Energi AB. Dessa redovisas tillsammans med 2020 års gällande ägardirektiv i bilaga.
Förutom de rena målsättningarna (ägardirektiven) har inga förändringar skett i
ägardirektiven.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige
Anta ägardirektiv för Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB för 2021.
Under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 35

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-21

Kommunstyrelsen beslut för egen del
Röstombudet vid bolagsstämmorna i Oxelösunds kommuns förvaltnings AB, 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 36

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-21

Ks § 149

Dnr KS.2020.109

Avkastningsplan kommunala bolagen 2020-2023
Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige
Godkänna bifogat förslag till avkastningsplan för Kustbostäder i Oxelösund AB och
Oxelö Energi AB för 2020-2023.
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.
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 2021 och 1 mkr för 2022 och 1 mkr för 2023.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige
Godkänna bifogat förslag till avkastningsplan för Kustbostäder i Oxelösund AB och
Oxelö Energi AB för 2020-2023.
Avstår
Göran Bernhardsson (KD) deltar ej i beslutet
______
Beslut till:
Ekonomichefen (FÅ)
Controller

(FK)

Kustbostäder AB (FK)
Oxelö Energi AB (FK)

Utdragsbestyrkande

