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Kf §37        Dnr KS.2021.11               
 
 
Val av justeringsledamöter  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Catharina Fredriksson (S) och Katarina Berg (M) väljs till att justera dagens protokoll. 
 
 
 
______ 
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Kf §38        Dnr KS.2021.62               
 
 
Medborgarförslag om risvasar  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige medger att medborgarförslaget får lämnas in och överlämnar 
det till kommunstyrelsen för besvarande.  
 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om risvasar  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Medborgarförslag 2021-04-09 
Det har kommit till vår kännedom att kommunen avser avverka skog alternativt röja 
skog på ön Hasselö i Oxelösunds kustband.  
Detta, troligen, för att förenkla framkomlighet på ön för allmänheten. Som parentes är 
Hasselö väldigt naturskön och det är en välgärning om fler kan upptäcka och utforska 
ön. 
Bakgrund. 
Östersjön är ett innanhav i våldsam obalans.  
60–80 år av överfiske och utsläpp har slagit sönder fiskbestånden.  
Oxelösunds och Nyköpings skärgård var tidigare känt för sitt rika sportfiske. Ett fiske 
som nu helt upphört. 
Oxelösunds skärgård är just nu svårt ansatt.  
Stora skarvkolonier i närområdet omsätter upp till 25 ton fisk årligen, speciellt 
mellanstora arter är drabbade såsom gädda och abborre.  
Utöver det är problematiken med storspigg mycket allvarlig i Oxelösunds skärgård. 
Storspiggen har ökat med en faktor 50 sedan 80-talet.  
Storspiggen är en utpräglad romtjuv och därför försvåras återfödelsen, den sk 
nyrekryteringen av speciellt abborre.  
Kortfattat är abborren som är en nyckelspelare och som borde begränsa storspiggens 
utbredning väldigt illa ute, både lokalt och i Östersjön som stort. Forskare pratar om 
totalt kollapsade bestånd. 
Förslag. 
Som första åtgärd vill vi gärna föreslå att man upprättar s k risvasar av den 
avverkade/röjda skogen från Hasselö, gärna i samråd med organisationen 
Sportfiskarna.  
Sportfiskarna bidrar, troligen, mer än gärna med kompetens kring detta. 

• Risvasar är en enkel, billig och effektiv metod för att gynna abborren. 
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• Risvasar utgörs av träd/grenar som sänks ner med en tyngd till botten av 
sjön/havet. 

• Risvasen erbjuder lekplatser och skydd för abborren men också ett helt gäng 
andra arter. 

• Risvasen kan med fördel placeras på 2–3 meter djup. Detta djup är vanligt runt 
Hasselö. 

Alla insatser, hur små de än må vara, för att gynna predatorer såsom abborre och 
gädda bör genomföras. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen (för åtgärd) 
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Kf §39        Dnr KS.2021.5               
 
 
Information från NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens 
främjande  
 
 
Dagens sammanträde 
Lars Nordquist, verksamhetsansvarig på NTF Sörmland, Nationalföreningen för 
trafiksäkerhetens främjande, informerar om föreningen och om 
trafiksäkerhetsfrågor. 
 
 
______ 
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Kf §40        Dnr KS.2021.5               
 
 
Information från kommunstyrelsens ordförande  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson (S) informerar om 

• Den 5 maj hade kommunstyrelsens ordförande ett digitalt samtal med 
kronprinsessan Victoria och prins Daniel om kommunen i stort och hur 
pandemin har påverkat kommunen. Ordförande berättade om näringslivets 
situation och hur föreningar och medborgare har hanterat situationen under 
året som gått. Ordförande berättade vidare om hur kommunens medarbetare 
tagit sig an utmaningen och hur alla hjälpts åt och kommit med nya idéer för att 
kunna ge fortsatt bra hjälp och service till invånarna. Samtalet avslutades med 
att ordförande fick i uppdrag att skicka vidare en hälsning till alla invånare och 
personalen i Oxelösund. 

• Det finns ett stort intresse för de feriejobb som kommunen erbjuder i år. Det 
har kommit in 176 ansökningar till de 90 platser som finns. Kommunen har 
utökat antalet arbetsplatser med olika typer av projekt som till exempel 
möjligheten att bli ambassadör för förebyggande arbete kring alkohol, 
narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) eller få ökad kunskap i det 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet (BRÅ). Det finns även 
möjlighet att arbeta med en skolodling som ska anläggas i anslutning till 
Oxelöskolan, att få prova på att starta ett eget digitalt företag eller skapa 
konstnärliga utsmyckningar i kommunen. 

• På senaste sammanträdet med kommunstyrelsen presenterades den 
ekonomiska uppföljningen per mars månad. Prognosen visar på ett 
plusresultat med 13,2 miljoner kronor, vilket är en förbättring med en halv 
miljon kronor jämfört med budget. Den största ökningen står skatter och 
stadsbidrag för.  

 
 
______ 
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Kf §41        Dnr KS.2021.2               
 
 
Delgivningar  
 
 
Delges 
Förab 2020 Granskningsrapport 
Kustbostäder 2020 Granskningsrapport 
Oxelö Energi 2020 Granskningsrapport 
Missiv Granskning av IT-hantering 
Rapport Granskning av kommunens hantering av IT 
Protokoll 2021-04-20 Msn § 32 - svar på revisionsrapport 
Tjänsteskrivelse Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden svar på revisionsrapport 
Granskning av kommunens styrning och uppföljning av uppdrag till Kustbostäder 
Protokoll 2021-04-19 Kfn § 26 - Svar på revisionsrapport 
Tjänsteskrivelse Kfn Svar på revisorernas yttrande angående Granskning av 
kommunens styrning och uppföljning av uppdrag till Kustbostäder 
Protokoll KS 2021-03-17 § 32 Yttrande över revisionsrapport, kommunens 
målstyrning 
Bilaga Ks protokoll 2021-03-17 § 32 
Protokoll 2021-04-26 Un § 22 Yttrande över revisionsrapport Grundläggande 
granskning 2020  
 
 
______ 
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Kf §42        Dnr KS.2018.160               
 
 
Avsägelser från uppdrag som ledamot och ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Inge Ståhlgren (S) entledigas som ledamot i vård- och omsorgsnämnden. 
2. Kristina Johansson (S) entledigas som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Inge Ståhlgren (S) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i vård- 
och omsorgsnämnden. 
 
Kristina Johansson (S) begär att bli entledigad som ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Vård- och omsorgsnämnden (för kännedom) 
Kansliet (för åtgärd) 
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Kf §43        Dnr KS.2021.47               
 
 
Granskning av revisorernas räkenskaper och förvaltning 2020  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
De förtroendevalda revisorernas räkenskaper och förvaltning för 2020 godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges presidium har enligt fullmäktiges arbetsordning § 36 st. 2 att 
granska revisorernas egna räkenskaper och förvaltning. 
Presidiet har tagit del av revisorernas redogörelse 2020 som beskriver den 
verksamhet och de granskningar som revisionen genomfört under året. Presidiet har 
även tagit del av det ekonomiska utfallet för revisionen som presenteras i 
årsredovisning 2020. Utfallet var exakt som budgeterat, med medel reserverade för 
granskningar som ännu inte slutförts som till exempel granskning av bokslut 2020. 
Presidiets granskning har genomförts utan anmärkning och de förtroendevalda 
revisorernas räkenskaper och förvaltning för 2020 föreslås godkännas.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Kf - Granskning av revisorernas räkenskaper och förvaltning 2020  
Revisorernas redogörelse 2020  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag 
De förtroendevalda revisorernas räkenskaper och förvaltning för 2020 godkänns. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Revisorerna (för kännedom) 
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Kf §44        Dnr KS.2020.130               
 
 
Oxelösunds kommuns årsredovisning 2020  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Årsredovisningen fastställs 
2. Medel för ej färdigställda investeringar från 2020, omfattande 189 222 tkr, 

överförs i form av tilläggsbudget som förstärkt investeringsutrymme till 2021, och 
tilldelas: 
Kommunstyrelsen   153 745 tkr 
Utbildningsnämnden                     64 tkr 
Vård- och omsorgsnämnden        2 497 tkr 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden   21 243 tkr 
Kultur- och fritidsnämnden      1 973 tkr 
Investeringsreserven 2021      9 700 tkr 

3. Godkänner att ytterligare 38,3 mkr överförs från eget kapital till avsättning för 
sluttäckning av deponin på Björshult. 

4. Godkänner att 35,5 mkr avsätts till Resultatutjämningsreserven 
 
 
Sammanfattning 
I årsredovisningen för Oxelösunds kommunkoncern redovisas måluppföljning och 
ekonomisk redovisning 2020.  
Kommunfullmäktige angav sex kommunmål vilka har följs upp i årsredovisningen.  
Dessa är:   

• Trygg och säker uppväxt  

• God folkhälsa 

• Trygg och värdig ålderdom 

• Attraktiv bostadsort 

• Hållbar utveckling 

• Mod och framtidstro  
Måluppfyllelsen av de sex kommunmålen bedöms enligt följande: 
75 – 100 %  mycket god måluppfyllelse 
50 – 74 %  god måluppfyllelse 
25 – 49 %  relativt låg måluppfyllelse 
0 – 24 %  låg måluppfyllelse 
Totalt sett uppnås en Relativt låg måluppfyllelse (49%) för alla mätta mål i snitt vilket 
är en försämring jämfört med 2019 som innebar God måluppfyllelse (62%). Antal 
uppsatta mål har minskat med 16 st jämfört med föregående år, från 149 till 133. 
Måluppfyllelse för de mätta KF-målen har ökat till 41% i jämförelse med 2019 då 
medeltal för måluppfyllelse låg på 31%. De sammanslagna mätta KF- och 
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nämndmålen har dock minskat till 49% jämfört med föregående års måluppfyllelse 
som då låg på 62%.  
All måluppfyllnad har minskat för de sammanslagna mätta KF- och nämndmålen 
jämfört 2019. För de mätta KF-målen har två målområden minskat, två ökat och två 
målområden ligger i nivå med 2019. 
Resultaten visar på stor variation vilket beror på, att flera mål fallit bort med anledning 
av att underlag saknas som t.ex. inställda nationella prov inom skolan eller 
förändringar i kriterier för eller borttagande av mål (KKiK). Orsaken till detta står bl.a. 
att finna i rådande pandemi 2020 och nationella beslut tagna med anledning av 
pandemin. 
Målområdet som avviker mest negativt procentuellt jämfört med 2019 är Attraktiv 
bostadsort med en minskning av måluppfyllelsen med 34%. Här är måluppfyllnaden 
av mätta mål 45% jämfört med 2019 där motsvarande resultat var 68%. Även 
målområdena God folkhälsa och Mod och framtidstro har en tydlig negativ procentuell 
avvikelse (25%) respektive (21%) i måluppfyllelse jämfört med 2019.  
Övriga KF-mål har också en negativ procentuell avvikelse med mellan 5% och 19%. 
Målområde Mod och framtidstro har endast ett KF-mål vilket visar på 0% uppfyllelse. 
Målområdet Trygg och säker uppväxt har i gengäld 8 mätbara mål vilket gör att ett 
ouppfyllt mål ger mindre påverkan på den totala måluppfyllelsen för målområdet. 
Målområdet Trygg och säker uppväxt har gått från 27% till 75% måluppfyllnad och 
målområdet God folkhälsa från 0% till 67% måluppfyllnad för de mätta KF-målen. 
Däremot visar målen inom Trygg och värdig ålderdom samt Attraktiv bostadsort en 
sjunkande måluppfyllnad från 33% till 0% respektive från 60% till 40% jämfört 
föregående år. Övriga målområden ligger i nivå med 2019. 
Koncernens resultat uppgår till 87,7 mkr (34,4 mkr). 
Kommunens bokförda resultat uppgår till 43,7 mkr (2,4 mkr), 19,5 mkr bättre än 
budget.  
Nämndernas budgetöverskott är 6,7 mkr. Intäkter från skatter och statsbidrag blev  
14,6 mkr högre än budget. Avskrivningskostnader blev 1,3 mkr lägre än budgeterat 
och Finansnettot 0,9 mkr lägre än budget. 
Investeringsbudgeten uppgick till 366,9 mkr och utgifterna till 174,4 mkr och berör ca 
75 st projekt. Några av de stora investeringarna är: 
Oxelöskolan     96,2 mkr 
Planerat underhåll      8,1 mkr 
Ramdalsskolan      8,6 mkr 
Asfaltering        7,8 mkr 
Ny- till byggnation äldreboende etapp 1  20,7 mkr 
 
I samband med beslut om årsredovisningen ska kommunfullmäktige också ta 
ställning till de äskanden om tilläggsbudgetering av ej förbrukade medel från 2020 
som nämnderna önskar föra över som förstärkt investeringsutrymme till 2021.  
Av dessa ej förbrukade medel, 192,5 mkr, föreslås 179,5 mkr budgeteras för att 
avsluta de olika pågående projekt. Dessutom föreslås 9,7 mkr ytterligare tillföras 
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investeringsreserven 2021 för att kunna finansiera nya behov som framkommer 
under 2021. 
Deponering inom Björshults avfallsanläggning har skett sedan 1964. Kostnaderna för 
avfallsanläggningen regleras via ett avtal från 1960-talet mellan Nyköpings kommun 
och Oxelösunds kommun. Andelen av deponin som tillfaller Oxelösunds kommun (ca 
17%) och Nyköpings kommun (ca 83%) grundar sig på antalet invånare i respektive 
kommun. Med anledning av att deponeringsverksamheten på stora delar av 
anläggningen har upphört har Nyköpings kommun påbörjat planeringen avseende 
sluttäckningsåtgärder.  
Vid bokslutet 2019 gjordes en avsättning på 3,8 mkr baserats på en preliminär 
uppskattning av nettokostnaderna för sluttäckning. Under 2020 har arbetet med att ta 
fram en kostnadsberäkning fortsatt. Det beslutades att avsättningen bara ska avse 
kostnader och inte eventuella intäkter. Dessutom ska kostnaderna index- och 
nuvärdesberäknas. En ny beräkning på kostnader för sluttäckningen har tagits fram 
och en ytterligare avsättning för Oxelösunds del är beräknats till 38,3 mkr. Båda 
kommunerna reserverar ovanstående kostnader som en avsättning och finansieras 
via eget kapital. 
Sedan 2013 är det möjligt för kommuner att reservera medel till en 
resultatutjämningsreserv (RUR), och därmed under vissa förutsättningar föra 
medel mellan olika år. Tanken är att överskott ska kunna reserveras i RUR under 
finansiellt goda tider, då skatteintäkterna ökar ordentligt, för att sedan användas för 
att täcka hela eller delar av underskott under svagare tider. Kommunen har 49,5 
mkr avsatta i RUR sedan tidigare och en ytterligare avsättning på 35,5 mkr görs 
2020, som nu blir totalt 85,0 mkr. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2021-03-17 - Ks § 44 
Tjänsteskrivelse Ks - Oxelösunds kommuns årsredovisning 2020 
Årsredovisning 2020 - 210309 till KS 
Förslag TB Investeringar årsbokslut till KS  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens förslag 
1. Årsredovisningen fastställs 
2. Medel för ej färdigställda investeringar från 2020, omfattande 189 222 tkr, 

överförs i form av tilläggsbudget som förstärkt investeringsutrymme till 2021, och 
tilldelas: 
Kommunstyrelsen   153 745 tkr 
Utbildningsnämnden                     64 tkr 
Vård- och omsorgsnämnden        2 497 tkr 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden   21 243 tkr 
Kultur- och fritidsnämnden      1 973 tkr 
Investeringsreserven 2021      9 700 tkr 

3. Godkänner att ytterligare 38,3 mkr överförs från eget kapital till avsättning för 
sluttäckning av deponin på Björshult. 
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4. Godkänner att 35,5 mkr avsätts till Resultatutjämningsreserven 
 
Förslag 
Catharina Fredriksson (S), Britta Bergström (S), Tommy Karlsson (S), Linus Fogel 
(S), Patrik Renfors (V), Dag Bergentoft (M), Bo Höglander (C), Klas Lundbergh (L), 
Göran Bernhardsson (KD) och Björn Johansson (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Revisorerna (för kännedom)   
Ekonomichef (för kännedom) 
Förvaltningschefer (för kännedom)   
Kommunstrateg (för kännedom) 
Personalchef (för kännedom)    
Controller (för kännedom) 
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Kf §45        Dnr KS.2021.48               
 
 
Revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för 
Oxelösunds kommuns verksamheter 2020  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Anmärkning riktas inte mot kommunstyrelsen. 

Motivering: Kommunfullmäktige delar revisionens bedömning att det är allvarligt 
att kommunstyrelsen inte har verkställt uppdraget från 2015 från 
kommunfullmäktige. Utifrån den förklaring som kommunstyrelsen har lämnat över 
revisionens anmärkning kan det konstateras att kommunstyrelsen har arbetat 
med frågan och att ett avtalsförslag fanns framtaget 2017. Då det i samband med 
avtalsförslaget framkom att det fanns olika uppfattningar kring beskrivna 
processer och ansvarsfördelning delar kommunfullmäktige kommunstyrelsens 
bedömning av behovet att först arbeta med processerna för att därefter kunna 
utarbeta ett bra avtal. Med hänvisning till utfört och pågående arbete och med 
beaktande av pandemins påverkan på verksamheterna under 2020 riktas inte 
någon anmärkning mot kommunstyrelsen från kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige vill dock understryka vikten av att kommunstyrelsen snarast 
verkställer uppdraget från 2015. 

2. Ansvarsfrihet beviljas kommunstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i detta 
organ. 
Motivering: Beslutet motiveras med hänvisning till revisionsberättelsen. 

3. Ansvarsfrihet beviljas  
a. kultur- och fritidsnämnden,  
b. miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,  
c. utbildningsnämnden,  
d. vård- och omsorgsnämnden,  
e. Nyköping-Oxelösunds överförmyndarnämnd,  
f. nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård,   
g. Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma nämnd för intern 

service,  
h. patientnämnden, 
i. Trosa, Gnesta och Oxelösunds gemensamma växelnämnd samt  
j. de enskilda förtroendevalda i dessa organ. 
Motivering: Beslutet motiveras med hänvisning till revisionsberättelsen. 

4. Ann Svensson (S) och Mårthen Backman (M) väljs att justera beslutet. 
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Sammanfattning 
Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas, inklusive de 
gemensamma nämndernas, verksamheter 2020. Revisionen tillstyrker att 
kommunens årsredovisning 2020 godkänns samt att styrelsen och nämnderna samt 
de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. 
Revisionen riktar en anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande styrning och 
intern kontroll avseende hanteringen av förvaltningsuppdrag till dotterbolaget 
Kustbostäder, vilket medfört tydlig risk för både kommunen och bolaget.  
Kommunstyrelsen har avgett en förklaring till anmärkningen från revisionen. 
Kommunfullmäktiges ordförande har i samråd med 2:e vice ordförande berett frågan 
om anmärkning mot kommunstyrelsen och ansvarsfrihet för kommunens 
verksamheter. 
Kommunfullmäktiges ordförande delar revisionens bedömning i revisionsberättelsen 
och vill understryka vikten av att kommunstyrelsen snarast verkställer uppdraget från 
2015. Kommunfullmäktiges ordförande föreslår dock kommunfullmäktige att inte rikta 
anmärkning mot kommunstyrelsen utifrån styrelsens beskrivning av arbetet med 
frågan gällande hanteringen av förvaltningsuppdrag till Kustbostäder.  
Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att styrelsen, nämnderna och de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet med hänvisning till 
revisionsberättelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Kf - Beviljande av ansvarsfrihet 
Protokoll 2021-04-21 - Ks § 52 
Yttrande från kommunstyrelsen till kommunfullmäktiges presidium över anmärkning 
från revisionen 
Revisionsberättelse 2020 Oxelösund  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunfullmäktiges ordförandes förslag 
1. Anmärkning riktas inte mot kommunstyrelsen. 

Motivering: Kommunfullmäktige delar revisionens bedömning att det är allvarligt 
att kommunstyrelsen inte har verkställt uppdraget från 2015 från 
kommunfullmäktige. Utifrån den förklaring som kommunstyrelsen har lämnat över 
revisionens anmärkning kan det konstateras att kommunstyrelsen har arbetat 
med frågan och att ett avtalsförslag fanns framtaget 2017. Då det i samband med 
avtalsförslaget framkom att det fanns olika uppfattningar kring beskrivna 
processer och ansvarsfördelning delar kommunfullmäktige kommunstyrelsens 
bedömning av behovet att först arbeta med processerna för att därefter kunna 
utarbeta ett bra avtal. Med hänvisning till utfört och pågående arbete och med 
beaktande av pandemins påverkan på verksamheterna under 2020 riktas inte 
någon anmärkning mot kommunstyrelsen från kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige vill dock understryka vikten av att kommunstyrelsen snarast 
verkställer uppdraget från 2015. 
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2. Ansvarsfrihet beviljas kommunstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i detta 
organ. 
Motivering: Beslutet motiveras med hänvisning till revisionsberättelsen. 

3. Ansvarsfrihet beviljas  
a. kultur- och fritidsnämnden,  
b. miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,  
c. utbildningsnämnden,  
d. vård- och omsorgsnämnden,  
e. Nyköping-Oxelösunds överförmyndarnämnd,  
f. nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård,   
g. Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma nämnd för intern 

service,  
h. patientnämnden, 
i. Trosa, Gnesta och Oxelösunds gemensamma växelnämnd samt  
j. de enskilda förtroendevalda i dessa organ. 
Motivering: Beslutet motiveras med hänvisning till revisionsberättelsen. 

 
Förslag 
Ann Svensson (S) och Mårthen Backman (M) föreslås justera beslutet. 
Tapio Helminen (M) yrkar på att kommunfullmäktige ska rikta anmärkning mot 
kommunstyrelsen med motiveringen att det fortfarande saknas avtal med 
Kustbostäder fem år efter att kommunstyrelsen fick uppdraget från 
kommunfullmäktige.  
Ann Abrahamsson (C), Gert Bennevall (KD) och Björn Wintler (L) yrkar på att 
kommunfullmäktige ska rikta anmärkning mot kommunstyrelsen men yrkar i övrigt 
bifall till kommunfullmäktiges ordförandes förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till justerare och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut till punkt 1. Dels ordförandes 
förslag och dels Tapio Helminen (M) m.fl. yrkande om att rikta anmärkning mot 
kommunstyrelsen. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandes förslag. 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut till punkt 2 och att 
kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut till punkt 3 och att 
kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 
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Votering 
Votering begärs. 
Ja för kommunfullmäktiges ordförandes förslag. 
Nej för Tapio Helminens (M) m.fl. förslag. 
Ja 9 röster 
Nej 7 röster 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandes förslag till beslut 
till punkt 1. 
 

Namn Ersätter Parti Val 
Linda Hägglund (S)    Socialdemokraterna Ja 
Mårthen Backman (M)    Moderaterna Nej 
Ann Svensson (S)  Britta Bergström (S) Socialdemokraterna Ja 
Charlotta Olsson (S)  Linus Fogel (S) Socialdemokraterna Ja 
Jonas Widegren (S)  Tommy Karlsson (S) Socialdemokraterna Ja 
Zuber Sahi (M)  Dag Bergentoft (M) Moderaterna Nej 
Björn Johansson (MP)    Miljöpartiet Nej 
Björn Wintler (L)  Klas Lundbergh (L) Liberalerna Nej 
Ann Abrahamsson (C)  Bo Höglander (C) Centerpartiet Nej 
Gert Bennevall (KD)  Göran Bernhardsson (KD) Kristdemokraterna Nej 
Mariela Perez (V)  Ingela Wahlstam (V) Vänsterpartiet Ja 
Fia Nygren (S)  Nina Wikström-Tiala (S) Socialdemokraterna Ja 
Dagmara Mandrela (SD)    Sverigedemokraterna Ja 
Tapio Helminen (M)  Katarina Berg (M) Moderaterna Nej 
Håkan Carlsson (S)  Catharina Fredriksson (S) Socialdemokraterna Ja 
Daniel Lundgren (V)  Patrik Renfors (V) Vänsterpartiet Ja 

 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Nina Wikström-Tiala (S), Catharina Fredriksson (S), 
Dag Bergentoft (M), Linus Fogel (S), Patrik Renfors (V), Katarina Berg (M), Britta 
Bergström (S), Tommy Karlsson (S), Ingela Wahlstam (V), Klas Lundbergh (L), Bo 
Höglander (C) och Göran Bernhardsson (KD) i beslutet. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Granskade instanser (för kännedom) 
Revisionen (för kännedom) 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 19 (31) 
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2021-05-11   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §46        Dnr KS.2021.38               
 
 
Årsredovisning för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund 2020  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbunds årsredovisning 2020 fastställs. 
 
 
Sammanfattning 
Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbund gör ett ekonomiskt resultat på cirka 5,7 
miljoner kronor år 2020. Resultatet avsätts för att bekosta en ny reningsprocess vilket 
kommer att komma hela kollektivet till gagn. 
Som bilaga till årsredovisningen finns den investeringsplan för 2019–2030 som var 
aktuell vid budgeten för 2020. Direktionen har sedan dess tagit ställning till en 
reviderad, mer aktuell investeringsplan för 2020–2030 i budgeten för 2021. 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets 
årsredovisning och bedömer att årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens 
krav och god redovisningssed samt att resultatet är förenligt med de mål fullmäktige 
beslutat. Vissa mindre avvikelser förekommer men de bedöms ej vara väsentliga. 
Årsredovisningen föreslås fastställas. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2021-04-21 - Ks § 73 
Tjänsteskrivelse Ks - Årsredovisning NOVF 2020 
Rapport NOVF årsredovisning 2020 - bilaga 4 
NOVF 2020-32-8 Årsredovisning 2020, antagen och signerad 
NOVF 2020-32-5 Bilaga 1 till årsredovisning 2020, Investeringsplan 2019–2030 
NOVF 2020-32-3 Protokollsutdrag direktionen 2021-02-11, årsredovisning 2020 
NOVF2021-17-3 Utdrag ur direktionens protokoll 2021-03-18, svar årsredovisning 
NOVF2021-17-4 Svar på revisorernas granskning av årsredovisning 2020  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbunds årsredovisning 2020 fastställs. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbund (för kännedom) 
Nyköping kommun (för kännedom)  
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Kf §47        Dnr KS.2021.38               
 
 
Ansvarsfrihet för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund 2020  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Ansvarsfrihet beviljas för direktionen samt de enskilda ledamöterna för 2020. 
2. Beslutet motiveras med hänvisning till revisionsberättelsen. 
 
 
Sammanfattning 
Revisionen har granskat Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbunds verksamhet som 
bedrivits av direktionen under 2020 och gör följande bedömningar. 

• Direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. 

• Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande. Revisionen instämmer i 
direktionens bedömning att balanskravet för 2020 är uppfyllt. 

• Direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. Revisionen instämmer i 
direktionens bedömning att de finansiella målen har uppnåtts och att målen för 
verksamheten uppnåtts. 

Revisionen tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen 
samt de enskilda ledamöterna i densamma. 
Kommunfullmäktiges ordförande har enligt fullmäktiges arbetsordning § 34 att i 
samråd med vice ordförandena bereda frågor och ärenden om ansvarsfrihet. 
Presidiet har tagit del av revisionens revisionsberättelse med tillhörande bilagor; 
granskning av delårsrapport, granskning av intern kontroll vid byte av redovisnings- 
och löneadministratör samt bokslut och årsredovisning för 2020, och delar 
revisionens bedömningar. 
Presidiet föreslår med hänvisning till revisionsberättelsen att direktionen samt de 
enskilda ledamöterna ska beviljas ansvarsfrihet för 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Kf - Beviljande av ansvarsfrihet för NOVF 2020 
Revisionsberättelse 2020 NOVF 
Revisorernas redogörelse 2020 NOVF - bilaga 1  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag 
1. Ansvarsfrihet beviljas för direktionen samt de enskilda ledamöterna för 2020. 
2. Beslutet motiveras med hänvisning till revisionsberättelsen. 
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______ 
 
Beslut till: 
Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund (för kännedom) 
Nyköpings kommun (för kännedom) 
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Kf §48        Dnr KS.2020.63               
 
 
Svar på motion angående fastighetsförvaltning  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning 
Dag Bergentoft (M), Bo Höglander (C), Göran Bernhardsson (KD) och Klas 
Lundbergh (L) föreslår i en motion ställd till kommunfullmäktige 2020-05-08 § 48 att 
Oxelösunds kommun genomför en upphandling enligt LOU av förvaltning av 
kommunens fastigheter samt att detta bör länkas till beslutet om att inrätta en 
förändrad förvaltarprocess och organisation av kommunens verksamhetsfastigheter. 
Idag sköts kommunens fastighetsförvaltning och -drift till största delen av kommunens 
helägda dotterbolag Kustbostäder i Oxelösunds AB.  
Den fastighetsförvaltning som sköts av Kustbostäder har inte föregåtts av någon 
upphandling, utan har hanterats som ”interna köp” som är undantagna från LOU. 
För att kommunen ska få köpa tjänster av Kustbostäder utan föregående upphandling 
krävs det att vissa kriterier är uppfyllda, de s.k. ”Teckal-kriterierna”. ”Teckal-
kriterierna” behandlar Ägarförhållande, Kontrollkriteriet samt Verksamhetskriteriet. 
Kriterierna innebär följande: 
Ägarförhållande  

Det får inte finnas något privat ägarintresse i den part som är leverantör, i detta fall 
Kustbostäder.  
Kontrollkriteriet 

Den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över leverantören som 
motsvarar den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning. 
Verksamhetskriteriet 

I fall leverantören även utför verksamhet tillsammans med någon annan än den 
upphandlande myndigheten, får denna verksamhet endast vara av marginell karaktär. 
Med marginell karaktär menas att kommunen ska stå för minst 80 % av leverantörens 
omsättning. 
Då det idag råder en osäkerhet kring om Kontroll- och verksamhetskriteriet är uppfyllt, 
samt att den granskning som revisionen gjorde gällande avtalsförhållandet mellan 
kommunen och Kustbostäder också visade en osäkerhet kring om Teckal-kriterierna 
är uppfyllda, bör en oberoende utredning av det avtals- och affärsförhållande som 
Oxelösunds kommun har gentemot Kustbostäder genomföras. 
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Beslutsunderlag 
Protokoll 2021-04-21 - Ks § 74 
Tjänsteskrivelse Ks - Svar på motion om fastighetsförvaltning 
Motion angående fastighetsförvaltning 
Protokoll 2020-05-13 - Kf §48  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Motionen anses besvarad. 
 
Förslag 
Dag Bergentoft (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Upphandlingsansvarig (för kännedom) 
Kommunchef (för kännedom) 
Ekonomichef (för kännedom) 
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Kf §49        Dnr KS.2019.140               
 
 
Svar på motion om upphandling av städtjänster i kommunala 
fastigheter  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning 
Dag Bergentoft (M), Bo Höglander (C), Göran Bernhardsson (KD) och Klas 
Lundbergh (L) föreslår i en motion ställd till kommunfullmäktige 2019-12-11 § 139 att 
utreda om det finns ett avtal mellan KBAB och Oxelösunds kommun kring 
städtjänster samt om avtal finns utreda om avtalet är giltigt. Därefter utsätta 
städtjänsterna för offentlig upphandling i enlighet med LOU. 
Fram till och med 2014-12-31 hade kommunen i egen regi en verksamhet som 
bedrev Kost & Städ. Av olika anledningar valde kommunen att bryta upp den 
verksamheten och överlåta städtjänsterna åt kommunens helägda fastighetsbolag 
Kustbostäder AB. 
De avtal som reglerar uppdragen utgörs av avtal om städning för varje 
fastighetsobjekt (totalt 26 stycken). De städavtal som har ingåtts mellan kommunen 
och Kustbostäder har inte föregåtts av någon upphandling, utan har hanterats som 
”interna köp” som är undantagna från LOU. 
För att kommunen ska få köpa tjänster av Kustbostäder AB utan föregående 
upphandling krävs det att vissa kriterier är uppfyllda, de s.k. ”Teckal-
kriterierna”.”Teckal-kriterierna” behandlar Ägarförhållande, Kontrollkriteriet samt 
Verksamhetskriteriet.  

Kriterierna innebär följande: 
Ägarförhållande  

Det får inte finnas något privat ägarintresse i den part som är leverantör, i detta fall 
Kustbostäder.  
Kontrollkriteriet 

Den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över leverantören som 
motsvarar den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning. 
Verksamhetskriteriet 

I fall leverantören även utför verksamhet tillsammans med någon annan än den 
upphandlande myndigheten, får denna verksamhet endast vara av marginell karaktär. 
Med marginell karaktär menas att Kommunen ska stå för minst 80 % av 
leverantörens omsättning. 
Då det idag råder en osäkerhet kring om Kontroll- och verksamhetskriteriet är 
uppfyllt, samt att den granskning som Revisionen gjorde gällande 
avtalsförhållandet mellan Kommunen och Kustbostäder också visade en osäkerhet 
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kring om Teckal-kriterierna är uppfyllda, bör en oberoende utredning av det avtals- 
och affärsförhållande som Oxelösunds kommun har gentemot Kustbostäder 
genomföras. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2021-04-21 - Ks § 75 
Tjänsteskrivelse Ks - Svar på motion om upphandling av städtjänster 
Motion om upphandling av städtjänster i kommunala fastigheter 
Protokoll 2019-12-11 - Kf §139  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Motionen anses besvarad. 
 
Förslag 
Dag Bergentoft (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunchef (för kännedom) 
Ekonomichef (för kännedom) 
Upphandlingsansvarig (för kännedom) 
Kustbostäder AB (för kännedom) 
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Kf §50        Dnr KS.2021.20               
 
 
Fråga till kommunfullmäktiges ordförande om 
sammanträdesordning för kommunfullmäktige, nämnder och 
styrelser i Oxelösunds kommun med anledning av pågående 
pandemiutbrott  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas.  
2. Frågan anses besvarad. 
 
 
Dagens sammanträde 
Björn Johansson (MP) inkommer med följande fråga till kommunfullmäktiges 
ordförande Linda Hägglund (S) 
Fråga till kommunfullmäktiges ordförande om sammanträdesordning för 
kommunfullmäktige, nämnder och styrelser i Oxelösunds kommun med 
anledning av pågående pandemiutbrott 
Trots fortsatt hög smittspridning i kommunen och uppmaningar från 
kommunledningen till anställda, kommuninvånarna, och föreningslivet om att följa 
myndigheternas restriktioner genom att bl.a. undvika fysiska kontakter i syfte att 
förhindra smitta saknas fortfarande både vilja och konkreta åtgärder för att i 
erforderlig omfattning ersätta fysiska politiska möten med digitala i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och facknämnder. Detta trots 
kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen 2020-12-09 att undersöka om 
vilka tekniska lösningar och möjligheter som kan anses bäst lämpade för 
sammanträden på distans i kommunens verksamhet. Samtidigt som många 
kommuner, däribland Trosa kommun sedan länge tillämpar distansmöten i såväl 
kommunfullmäktige som kommunstyrelse och nämnder, då även i 
myndighetsnämnderna.  
För Miljöpartiet de gröna är det samtidigt en viktig demokratifråga att alla valda 
ledamöter och ersättare har möjlighet att delta i det politiska arbetet och att detta kan 
ske på lika villkor genom att samtliga deltar digitalt i sammanträdena. Erforderliga 
formaliabeslut har också fattats av kommunfullmäktige 2020-12-09 respektive 2021-
03-31 för att möjliggöra medverkan på distans i såväl kommunfullmäktige som 
kommunstyrelse och alla nämnder, Vi ser därför inga skäl till att ytterligare förhala 
frågan om att helt övergå till digitala sammanträden i fullmäktige, kommunstyrelse 
och nämnder även i vår kommun. 
Min fråga till kommunfullmäktiges ordförande är därför: varför vi nu sitter här närmare 
20 personer i ett fysiskt möte samtidigt som 15 ledamöter och 21 ersättare är 
utestängda från deltagande i sammanträdet, när vi istället alla hade kunnat mötas 
smittsäkert i ett digitalt kommunfullmäktigesammanträde. 
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   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Oxelösund 2021-05-11 
Björn Johansson 
Gruppledare 
Miljöpartiet de gröna 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Linda Hägglund (S) besvarar Björn Johanssons 
(MP) fråga och berättar om det pågående arbetet för att kunna genomföra säkra 
digitala möten. 
 
 
______ 
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Kf §51        Dnr KS.2021.68               
 
 
Interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande om 
brandskydd för äldre med hemtjänst  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas.  
 
 
Dagens sammanträde 
Jan-Eric Eriksson (SD) har inkommit med en interpellation till vård- och 
omsorgsnämndens ordförande Linus Fogel (V) 
Brandskydd för äldre med hemtjänst. 
Interpellation till Linus Fogel, ordförande Vård- och omsorgsnämnden. 
Kalla Fakta som sändes i mitten av december tog upp problemet med bristande 
brandskydd för våra äldre i landets kommuner. Av 100 tillfrågade kommuner så var 
det bara 8st som ansåg att det var kommunens skyldighet att se till att de äldre kunde 
bo kvar hemma med likvärdig brandsäkerhet som de haft om de bott på ett Särskilt 
boende. 
En otydlig lag som inte specificerar brandskydd som en av de åtgärder som 
kommunen behöver göra för att uppnå en säker hemmiljö uppges vara orsaken till de 
brister man ser runt om i landet. Räddningstjänsten riktar kritik till många kommuner i 
deras brandutredningar, i många fall hade branden kunnat undvikas eller fått en 
annan utgång om ett brandskydd funnits.  
Sverigedemokraterna hoppas att Oxelösund är en av de 8 kommuner som anser att 
detta är viktigt ställer därmed följande frågor: 
1. Använder hemtjänsten någon framtagen checklista för att upptäcka brister i 

brandskyddet? 
Om brister upptäcks, vad gör kommunen?  

2. Vilka rutiner finns för SBA (Systematiskt brandskyddsarbete)? 
 
Jan-Eric Eriksson (SD) 

 
 
______ 
 
Beslut till: 
Ordförande i vård- och omsorgsnämnden 
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Kf §52        Dnr KS.2021.73               
 
 
Interpellation till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande om införandet av Rättviksmodellen  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas.  
 
 
Dagens sammanträde 
Bo Höglander (C) inkommer med en interpellation till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tommy Karlsson (S) 
Interpellation till ordföranden i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Hur går det med införandet av Rättviksmodellen? 
Den 14 februari 2018 ställde undertecknad en interpellation med rubriken 
Rättviksmodellen till ordföranden i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, MSN. 
Innehållet gick i korthet ut på att Oxelösunds kommun borde införa denna modell som 
innebär att kommunal tillsyn faktureras i efterhand, om och när en tillsyn verkligen 
utförts. Modellen hade gått från att vara utskälld till att bli ett föredöme för kommuner 
som vill förbättra relationen till sina företagare. 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, (numera Sveriges Kommuner och 
Regioner, SKR), var till en början kritiska. Det var även Livsmedelsverket, som hade 
granskat Rättviks kommuns tillsynsarbete. Men sedan kom vändningen med stöd av 
bl.a. organisationer som Visita, Svensk Handel, LRF och Svenskt Näringsliv. 
Statskontoret fick i uppdrag att utvärdera avgiftsmodellen och de kom fram till att 
efterhandsbetalning är att föredra. En sådan kan öka tilltron till kontrollerna. 
Min fråga var då, 2018: Skulle Oxelösunds kommun kunna börja tillämpa 
Rättviksmodellen, där kommunal tillsyn faktureras i efterhand, som alternativ till 
nuvarande modell? 
Jag fick senare ett trevligt och positivt svar från Inge Stålgren, dåvarande ordförande i 
MSN. Svaret gav intrycket av att Oxelösunds kommun var välvilligt inställd till 
modellen och kunde tänka sig att tillämpa den. Den var i det närmaste på gång att 
införas, fick jag intrycket av. 
Min fråga nu, våren 2021, är: hur långt har Oxelösunds kommun kommit med 
införandet av Rättviksmodellen? 
Oxelösund den 11 maj 2021 
Bo Höglander 
Gruppledare 
Centerpartiet 
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______ 
 
Beslut till: 
Ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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Kf §53        Dnr KS.2021.74               
 
 
Interpellation till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande om kommunens utvecklingsplaner  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas.  
 
 
Dagens sammanträde 
Bo Höglander (C) inkommer med en interpellation till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tommy Karlsson (S) 
Interpellation till ordföranden i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
När kan kommunens utvecklingsplaner, omfattande bland annat vägarbeten 
och asfaltering vid Talluddsvägen/Danviks udde, vara genomförda? 
Bakgrund: 
Den 26 maj 2008 antogs förslag till fördelning av gatukostnader för ett antal 
fastigheter, inkluderande villafastigheter vid Talluddsvägen, Oxelösunds kommun. 
Förslaget togs fram i samband med upprättandet av detaljplan kring ett antal 
fastigheter vid Danviks udde. 
En Oxelösundsbo med villafastighet i området stötte på undertecknad vid ett 
spontant möte på stan och frågade hur det går med anläggandet av väg, med 
mera, i detta område. Som tomtägare på Talluddsvägen förhindras personen i 
fråga att utföra utvecklingsarbeten inom sin egen fastighet innan kommunens 
planer är genomförda. 
Medborgaren har kontaktat kommunen flera gånger med frågan om när planerna 
för området kan tänkas vara genomförda. Det har ju gått mer än ett decennium 
sedan planerna aviserades. Därav min fråga. 

 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 


