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Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-09-15

Utdragsbestyrkande

(5) Dnr KS.2021.2

Delgivningar

Delges

Protokoll 2021-05-25 Von § 19 Ekonomisk uppföljning april
Protokoll 2021-05-25 Von § 20 Redovisning av åtgärder för budget i balans 2021
Beslut JO dnr 4360-2020_KS.2020.80
ProtokollsutdragRS § 123-21
Tjänsteutlåtande - Region Sörmlands tillköpsbeställning allmän kollektivtrafik 2022
ProtokollsutdragMSN § 56 Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens
hantering av IT
Protokoll GemensammaServicenämnden § 2 - Arbetet med förnyelse av samarbetsavtal för
Oxelösunds och Nyköpings kommunera gemensamma IT-verksamhet
Protokoll GemensammaServicenämnden § 3 - IT-utredning, Oxelösunds kommun

______
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2021-05-25

Utdragsbestyrkande

Von § 19 Dnr VON.2021.4

Budgetuppföljning 2021

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Budgetuppföljning per april 2021 godkänns.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndens (VON) verksamheter bedrivs i de båda förvaltningarna
Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF) och Social- och omsorgsförvaltningen (SOF).

Det ackumulerade resultatutfallet per april för VON totalt uppgår till -5.230 tkr. Härav
utgör resultat hänförligt till ÄF -4.702 tkr och SOF -528 tkr.

Inkluderat i ovan totalresultat ingår coronarelaterade merkostnader, för ÄF 2.732 tkr
och SOF 141 tkr, och totalt för VON således 2.873 tkr.

I dagsläget råder alltjämt osäkerhet om i hur hög grad kommunerna kan påräkna
särskilda bidrag från staten för täckande av sådana merkostnader föranledda av den
pågående pandemin, på liknande sätt som var fallet föregående år 2020.

Förvaltningarnas samlade helårsprognos inklusive coronarelaterade merkostnader
uppgår till, för ÄF -6.841 tkr, för SOF -1.514 tkr, för VON sammantaget -8.355 tkr.
Härav uppgår coronarelaterade merkostnader till 5.118 tkr vilka belastar ÄF:s
prognostiserade resultat.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2021-05-17.
Ekonomisk uppföljning per april.

Dagens sammanträde

Pål Näslund föredrar ärendet.

______

Beslut till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Förvaltningschefer (för kännedom)
Verksamhetsekonom (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2021-05-25

Utdragsbestyrkande

Von § 20 Dnr VON.2021.27

Redovisning av åtgärder för budget i balans 2021

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Det påbörjade effektiviseringsarbetet som är initierat inom hemtjänsten samt
personlig assistans fortsätter för att därigenom uppnå en budget i balans på
helår 2021.

Sammanfattning

Förvaltningarnas samlade helårsprognos för 2021 presenterades vid vård och
omsorgsnämndens sammanträde den 27 april vilken visade på att inklusive
coronarelaterade merkostnader uppgår Äldreomsorgsförvaltningens underskott till
-6 841 tkr, och social- och omsorgsförvaltningens underskott till -1 510 tkr. Totalt
visade således detta ett underskott för vård och omsorgsnämnden sammantaget på
-8 351 tkr. Coronarelaterade merkostnader redovisades till 5 118 tkr vilka belastar
Äldreomsorgsförvaltningens prognostiserade resultat.

Utefter ovanstående information fattade Vård- och omsorgsnämnden beslut om att
uppdra förvaltningscheferna i Social- och omsorgsförvaltningen samt äldreomsorgs-
förvaltningen att återkomma till vård och omsorgsnämndens sammanträde i maj med
föreslagna åtgärder för att på helåret nå budget i balans.

Äldreomsorgsförvaltningen har sedan tidigare under våren 2021 utarbetat aktiviteter
för att få en budget i balans på årsbasis. En av dessa aktiviteter är att tillfälligt stänga
korttidsavdelningen Lotsen from 1: a juni vilket på årsbasis beräknas att få en effekt
på ca 1,8 mkr. Detta under förutsättning att stängning sker enligt plan. Vidare pågår
effektiviseringar inom såväl särskilt boende som inom hemtjänsten för att anpassa
bemanning efter budget 2021. Hemtjänsten har fått ytterligare uppdrag att se över
såväl organisering, beslutade insatser, antal årsarbetare samt ledning och styrning.
Arbetet fortskrider nu enligt plan och förvaltningen kan därmed se en viss positiv trend
i den ekonomiska utvecklingen.

Utefter beslut från Vård- och omsorgsnämnden den 27 april har äldreomsorgs-
förvaltningen fört extra diskussioner samt sett över olika förslag till ytterligare
effektiviseringar för att nå en budget i balans på helår 2021. Det förslag som visar sig
mest lämpligt och också mest kostnadseffektivt på sikt är fortsatt översyn och
förändring av arbetsmetoder, samt av ledning och styrning inom hemtjänsten. Under
mars har ett stort förändringsarbete initierats inom hemtjänsten vilket bland annat
innebär; genomlysning av antal brukare, översyn av antal beslutade hemtjänsttimmar,
översyn av antal årsarbetare, arbetsmetoder och planering samt ledning och styrning.
Arbetet fortskrider i stabil takt och hittills har flera onödiga processer och
arbetsmetoder identifierats. Vidare har en planering av sammanföring av hemtjänsten
till två arbetslag inletts. Detta syftar till att skapa större grupper med ökad flexibilitet i
planering utav brukarbesök samt schemahantering av personal.
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Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-15

Utdragsbestyrkande

Msn § 56 Dnr MSN.2021.15

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens
hantering av IT

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

1. Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-04 antas som yttrande i ärendet.

2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att se över de frågor som nämnden
rekommenderas av revisionen att hantera.

Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun granskat
kommunens hantering av IT, med syfte att bedöma om styrning, uppföljning och
kontroll kopplat till IT-området är ändamålsenlig och uppfyller verksamheternas krav
på ändamålsenlighet. Vidare bedöms huruvida roller och ansvar med avseende på IT-
säkerhet är ändamålsenliga.

Den sammanfattande bedömningen är att det finns en tillfredsställande styrning av
området. Det finns upprättade styrdokument, riktlinjer och rutiner för hanteringen av
IT. Däremot finns det brister i uppföljning av efterlevnad och kontroll beträffande
granskningsområdet.

Utifrån granskningen rekommenderas samtliga nämnder att:

 Utse kontaktpersoner i informationssäkerhetsfrågor vid respektive förvaltning.

 Säkerställa upprättande av förvaltningsplaner för samtliga system.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av den granskning som gjorts
avseende kommunens hantering av IT.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har ingen utpekad kontaktperson i
informationssäkerhetsfrågor, detta behöver utses av förvaltningen. En genomgång av
samtliga system som verksamheterna har och sedan säkerställa förvaltningsplaner
för detta behöver göras. Förvaltningschefen får i uppdrag att se över dessa två frågor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-06-04.
Missiv - Granskning av kommunens hantering av IT
Revisionsrapport - Granskning av kommunens hantering av IT

______

Beslut till:
Förvaltningschef (för åtgärd)
Revisorerna (för kännedom)
Kommunfullmäktige (för kännedom)
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PROTOKOLLSUTDRAG 

Datum 

2021-06-01 
Dokumentnummer 

RS-LED21-1140-2 

 

   

Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 

Tel: 0155 – 24 50 00 E-post: post@regionsormland.se Org.nr: 232100 – 0032 

SID 1(2) 

 

§ 123/21  Region Sörmlands tillköpsbeställning 
allmän kollektivtrafik 2022 

 

 

Diarienummer: RS-LED21-1140 

 

Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 

1 Regionstyrelsen 2021-06-01 § 123/21 

Regionstyrelsens beslut  

 

Region Sörmlands tillköpsbeställning T22 godkänns. 

 

Proposition 

Ordföranden Monica Johansson (S) ställer förvaltningens förslag under 

proposition och finner att det bifalls. 

Ärendet 

I enlighet med Överenskommelse om kollektivtrafik i Södermanlands län,  

LS-LED18-0404-1, ansvarar Region Sörmland för att tillhandahålla regional 

stomlinjetrafik med buss och regional tågtrafik. Regionen ansvarar också för att 

tillhandahålla trafik enligt fastställda tillköp i enlighet med 

trafikförsörjningsprogrammet från kommunerna.  

 

Kommunerna, genom tillköp, ska beställa all stadstrafik, lokal landsbygdstrafik, 

kompletteringstrafik och skärgårdstrafik, av Region Sörmland. Planering och 

beslut om trafikomfattning ska baseras på en transparent process. Som del i denna 

process ska respektive kommun inkomma med sin tillköpsbeställning senast den 

31 maj och regionstyrelsen ska vid samma tidpunkt inkomma med sin 

trafikbeställning till enheten för allmän kollektivtrafik inom verksamhetsområdet 

hållbar regional utveckling. Tillköp- respektive trafikbeställningar ska på ett 

enkelt sätt redogöra för de förändringar respektive part önskar göra i sin trafik.  

 

För Region Sörmland ansvar regionstyrelsen för trafikbeställningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2021-04-23 

 

  



 

PROTOKOLLSUTDRAG 

Datum 

2021-06-01 
Dokumentnummer 
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Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 

Tel: 0155 – 24 50 00 E-post: post@regionsormland.se Org.nr: 232100 – 0032 

SID 2(2) 

Beslutet expedieras till 

Alla länets kommuner  

Jan Grönlund, regiondirektör  

Kenneth Hagström, regional utvecklingsdirektör  

Joakim Karlén, verksamhetschef, allmän kollektivtrafik  

Akten 
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Ä r e n d e g å n g  M ö t e s d a t u m   
Regionala utvecklingsnämnden 2021-06-01 

 

Region Sörmlands tillköpsbeställning allmän 
kollektivtrafik 2022 

Förslag till beslut 

Regionstyrelsens beslut  

 

Region Sörmlands tillköpsbeställning T22 godkänns. 

 

Ärendet 

I enlighet med Överenskommelse om kollektivtrafik i Södermanlands län,  

LS-LED18-0404-1, ansvarar Region Sörmland för att tillhandahålla regional 

stomlinjetrafik med buss och regional tågtrafik. Regionen ansvarar också för att 

tillhandahålla trafik enligt fastställda tillköp i enlighet med 

trafikförsörjningsprogrammet från kommunerna.  

 

Kommunerna, genom tillköp, ska beställa all stadstrafik, lokal landsbygdstrafik, 

kompletteringstrafik och skärgårdstrafik, av Region Sörmland. Planering och 

beslut om trafikomfattning ska baseras på en transparent process. Som del i 

denna process ska respektive kommun inkomma med sin tillköpsbeställning 

senast den 31 maj och regionstyrelsen ska vid samma tidpunkt inkomma med 

sin trafikbeställning till enheten för allmän kollektivtrafik inom 

verksamhetsområdet hållbar regional utveckling. Tillköp- respektive 

trafikbeställningar ska på ett enkelt sätt redogöra för de förändringar respektive 

part önskar göra i sin trafik.  

 

För Region Sörmland ansvar regionstyrelsen för trafikbeställningen. 

Ärendefördjupning 

I samband med tidtabellstarten T22 (december 2021) föreslås följande 

förändringar av den regionala kollektivtrafiken.  

 

Förändringar inom tågtrafiken följer en särskild beslutsprocess och skall i detta 

sammanhang ses som en information då de är en del av helheten 

Trafikförändringar T22. Beslutsärendet avser således endast föreslagna 

förändringar inom regional stomlinjetrafik med buss. 
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Regional Tågtrafik  

 

Gällande regionaltågstrafiken så börjar ett nytt trafikavtal gälla från 

tidtabellsskiftet i december, med MTR som ny operatör. Samtidigt byter 

Mälardalstrafik affärsmodell och kommer fr o m T22 att ansvara för samtliga 

biljettprodukter, inkl. prissättning, resevillkor och intäktsrisken. Just 

intäktsrisken utgör en stor osäkerhetsfaktor för Mälardalstrafiks, och därmed 

även Region Sörmlands utveckling av nettokostnaden för tågtrafiken. Mycket 

tyder på att intäktsnivån 2022 kommer att ligga under 2019 års nivå, detta som 

en konsekvens av pandemin. Samtidigt dämpas kostnadsutvecklingen något då 

kostnader för trafiken i det nya avtalet ligger något under tidigare antaganden. 

Totalt förväntas nettokostnaderna för tågtrafiken, inkl. Gnestapendeln, uppgå till 

cirka (!) 235 miljoner kronor kommande år, för att året därpå förhoppningsvis 

minska igen - med 20-30 miljoner kronor som en följd av ökade intäkter. Notera 

dock återigen att det just nu finns ovanligt många osäkerheter kring 

kostnadsutvecklingen.  

 

De ökade kostnaderna 2022 är också en konsekvens av ytterligare ökat utbud - 

utmed samtliga linjer. En stor satsning planeras exempelvis mellan Västerås och 

Eskilstuna, här blir det halvtimmestrafik stora delar av dagen. Det finns en viss 

osäkerhet om alla planerade turer kan köras p.g.a. tilltagande trängsel på spåren. 

Samtliga tåg kommer att köras under varumärket Mälartåg, antingen med de nya 

dubbeldäckartågen ER1 eller, för UVEN:s vidkommande, också med s.k. 

Reginatåg som kommer att rustas upp.  

 

Regional Busstrafik 

 

 Linje 701 Nyköping – Eskilstuna: Ändrad morgontur i Sparreholm  

 

Linje 701 har idag olika körvägar i Sparreholm. vissa turer går via hållplats 

Nygatan och vissa turer går likt linje 801 via hållplats Åsen, en något snabbare 

sträckning. Inför T22 föreslås den avgång som idag avgår från Nyköping 06:45 

till Eskilstuna att ändras och trafikera via hållplats Åsen istället för via hållplats 

Nygatan. Förändringen av morgonturen på linje 701 förutsätter att en förändring 

av linje 691 samtidigt beslutas av Flens kommun, d.v.s. att både regionen och 

kommunen ställer sig positiva till de båda samverkande förändringarna.  

 

Linje 691 är en skolanpassad busslinje som finansieras av Flens kommun. 

Linjen föreslås få en justerad tidtabell och linjesträckning för att kunna kopplas 

samman utan byte med en tur på linje 701 som i dagsläget avgår från 

Malmköping 07:35 mot Eskilstuna. Den sammantagna effekten av förändringen 

blir att det under skoldagar går en buss från hållplats Åsen (linje 701) och en 

buss från hållplats Nygatan (linje 691+701) till Eskilstuna.  
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Bedömningen är att förändringen av morgonturen på linje 701 leder till relativt 

små resenärskonsekvenser. Genomresande vid Sparreholm får en något 

snabbare resa. Boende i Sparreholm får oförändrade gångavstånd till bussen mot 

Eskilstuna under skoldagar men något längre gångavstånd under lovdagar då 

linje 691 inte trafikerar hållplats Nygatan. 

 

Regionens kostnad: - 1 633 SEK 

 

 

 Linje 700 Eskilstuna – Vingåker: Linjen ersätts  

 Linje 701 Eskilstuna – Nyköping: Utökad trafik  

 Linje 780 Flen – Katrineholm: Utökad trafik  

 Linje 730 Katrineholm – Vingåker: Utökad trafik  

 

Samtliga turer med linje 700 Eskilstuna – Malmköping – Flen – Katrineholm – 

Vingåker dras in och ersätts av utökad trafik med ordinarie linjer på respektive 

delsträckor. Förändringen innebär fler turer med regionens linjer 701, 730 och 

780. Även linje 430 mellan Malmköping och Flen föreslås få utökad trafik, ett 

förslag som ännu inväntar slutligt besked från Flens kommun.  

 

Linje 700 som endast trafikerar på vardagarna har idag 5-7 turer per riktning 

beroende på delsträcka. Huvudsyftet med linjen har varit att knyta samman 

kommunerna i stråket med Mälarsjukhuset och Kullbergska sjukhuset. Det har 

dock visat sig att linjen inte nyttjas i detta syfte. Under 2019 var det i 

genomsnitt endast 7 personer per dag som klev på linjen vid Mälarsjukhuset och 

10 personer per dag som klev på vid Kullbergska sjukhuset. Det motsvarar 1,5 

respektive 2,2 % av linjens samtliga resenärer. 

 

Även om det är få som reser med linje 700 vid sjukhusen så är busslinjen 

samtidigt en av de linjerna i Sörmland med flest antal påstigande. Under 2019 

uppgick antalet betalande påstigande till totalt 111 127 eller i genomsnitt ca 450 

per vardag (alla turer och riktningar sammantaget). Att linjen har många 

påstigande beror på att den är mycket lång och passerar flera större orter och att 

det således finns många som har möjlighet att resa med linjen. De flesta 

resenärer reser på olika delsträckor av linjen och få resenärer är genomresande 

vid någon av de större tätorterna. Mellan 60-90 % beroende på tur reser med 

månadskort eller skolkort och kan därmed antas vara pendlare längs någon 

sträcka på linjen.  

 

Då linje 700 infördes så reducerades samtidigt trafikutbudet med de ordinarie 

linjerna på respektive delsträcka eftersom resandeunderlaget aldrig har varit 

tillräckligt stort för en parallell trafikering. Det har dock redan från början visat 

sig vara svårt att samordna linje 700 med de luckor som därmed uppstått i 

tidtabellen för linje 701, 430, 780 och 730. Trafikupplägget har omöjliggjort en 
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bra fördelning mellan turerna liksom en attraktiv och taktfast tidtabell längs de 

olika delsträckorna som i de flesta fall betraktas som starka stråk. Det har även 

varit problematiskt att rent logistiskt lösa bussarnas fordonsomlopp på ett 

kostnadseffektivt vis då de olika trafikuppläggen blandats. 

 

Förändringen av linje 700 kan för vissa resenärer innebära fler byten vid någon 

av de större noderna Malmköping, Flen eller Katrineholm. Då de allra flesta 

endast reser kortare delsträckor så antas emellertid merparten av resenärerna 

snarare komma att uppleva en förbättring i form av en mer ändamålsenlig 

fördelning av trafikutbudet. För långväga resor mellan exempelvis Vingåker och 

Flen liksom mellan Katrineholm respektive Flen och Eskilstuna så finns även 

tågtrafiken som alternativ. I takt med att den storregionala tågtrafiken utvecklas 

behöver busstrafiken bli mer lokalt anpassad för att ansluta till tågen eller för att 

komplettera tågen på kortare sträckor. Bedömningen är att denna förändring 

skapar förutsättningar för att i högre utsträckning kunna anpassa busstrafiken 

efter lokala behov och på sikt även bättre kunna knyta samman bussar och tåg.   

 

Linje 730 och 780 föreslås som ersättning för linje 700 att få taktfasta tidtabeller 

med en tur i timmen under dagtid och en tur i halvtimmen under högtrafiktid 

vardagar. Linje 430 föreslås kompletteras för att uppnå ett trafikutbud om en tur 

varannan timme dagtid och en tur i timmen under högtrafiktid vardagar. Linje 

701 föreslås få ytterligare turer mellan Eskilstuna och Malmköping dagtid 

vardagar samt en ny tur och retur Eskilstuna – Nyköping under tidig kväll.  

 

Samtliga kommuner i stråket har delgetts förändringsförslaget inom ramen för 

den samverkansprocess som finns med en årlig remiss av trafikförändringar. 

Alla kommuner har svarat och ingen kommun har hittills framfört några hinder 

mot att förändringen ska kunna genomföras. Det definitiva politiska beskedet 

från respektive kommun väntas dock först i samband med att kommunernas 

definitiva tillköpsbeställning under slutet av maj. Flens kommun är den enda 

kommun som påverkas ekonomiskt av förändringen i och med att det blir den 

kommunalt finansierade linjen 430 som ersätter linje 700 mellan Malmköping 

och Flen.  

 

Att samtliga parter är överens om förändringen ses som en förutsättning för att 

kunna genomföra ändringen enligt liggande förslag och utan vidare diskussion. 

Om så inte blir fallet kan förslaget komma att behöva ytterligare bearbetning. 

Den exakta omfattningen som Flen slutligt väljer avseende trafikutbudet med 

linje 430 ses dock inte som avgörande för förslagets genomförande.  

 

Regionens kostnad: - 604 488 SEK 
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 Linje 701 Eskilstuna – Sparreholm: Förändrad natt-/kvällstrafik  

 

Linje 701 har i kombination med linje 430 en nattavgång i respektive riktning 

under fredagar och lördagar mellan Eskilstuna och Flen via Malmköping. Turen 

startar i Flen ca 23:30 och går via Malmköping 23:55 till Eskilstuna ca 00:40 

samt åter från Eskilstuna ca 00:50 via Malmköping ca 01:30 till Flen ca 01:50. 

Under 2019 har det i genomsnitt varit 1-2 resenärer per tur som nyttjat trafiken 

och därför föreslås att dessa turer med linje 430 som 701 dras in.  

 

Även dagens rundtur måndag-fredag med linje 430, 701 och 589 från Flen 

21:50 via Malmköping 22:13 och Sparreholm 22:24 tillbaka till Flen 22:51 

föreslås att dras in. I genomsnitt 2-3 resenärer dagligen har nyttjat denna 

resförbindelse, i huvudsak på delsträckan från Flen till Malmköping. 

 

Som kompensation till ovanstående förändringar föreslås en ny sen 

kvällsförbindelse alla dagar med linje 430 och 701 från Flen ca 22:40 via 

Malmköping ca 23:00 till Eskilstuna ca 23:50 liksom från Eskilstuna ca 22:10 

via Malmköping ca 23:00 till Flen ca 23:20. Avgången från Flen ca 22:40 får i 

Malmköping även anslutning med linje 701 mot Sparreholm. Denna förändring 

innebär en ny tur och retur med linje 430 mellan Flen och Malmköping samt en 

ny tur på söndagar med linje 701 från Sparreholm till Eskilstuna.  

 

Ovanstående förändringar sker dels med anledning av ett lågt resande och dels 

med anledning av att det finns ett behov av att skapa en ny sen kvällsförbindelse 

från Eskilstuna mot Flen omkring 22-tiden på kvällen eftersom sista tågavgång 

från Eskilstuna under föregående år har tidigarelagts med en timma till 21:07. 

 

Förändringen är i hög utsträckning en integrerad lösning med både linje 701 och 

430 och förutsätter således en beställning från såväl kommunen som regionen. 

Kommunen har delgetts förändringsförslaget inom ramen för den 

samverkansprocess som finns med en årlig remiss av samtliga 

trafikförändringar. Kommunen har hittills inte framfört några hinder mot att 

förändringen ska kunna genomföras. Det definitiva politiska beskedet från 

kommunen väntas dock först i samband med att kommunerna under slutet av 

maj gör sin definitiva tillköpsbeställning. Regionen föreslår emellertid att 

oavsett kommunens beslut kunna dra in nattavgångarna med linje 701 mellan 

Malmköping och Eskilstuna.  

 

Regionens kostnad: - 111 155 SEK 
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Prioriterade utredningar inför T23 

 

Inför T23 föreslås att beslut tas om att prioritera ett fortsatt arbete med nedan 

listade utredningsuppdrag. Utredningarna innebär förutom att trafik och 

kostnadsförslag behöver göras även att dialog kring kostnadsfördelning med 

kommunerna i de stråk som utredningarna berör. Kontinuerliga avstämningar 

kan även komma att ske politiskt under utredningstiden. Tidplanen för dessa 

utredningar kan i vissa fall sträcka sig över längre tid. 

 

 Starkt Stråk: (Skavsta)-Nyköping-Oxelösund  

Tre linjer finns i stråket idag, 715 (finansierar av regionen), 615 (Oxelösund) 

samt 515 (Nyköping). Trots ett mycket starkt stråk är kollektivtrafikens 

marknadsandel låg och restidskvoten hög. Inriktning är att en renodling av 

trafikuppdragen mellan Oxelösund och Nyköping skulle möjliggöra en bättre 

helhetslösning med en tydligare uppdelning mellan det regionala och lokala 

uppdraget liksom diversifierade restider och upptagningsområden för trafik med 

olika syften och behov.  

 

 Starkt Stråk: Trosa-Nyköping  

I och med etapp 1 och 2 har tågtrafiken på Nyköpingsbanan ökat och utbudet 

med de regionala linjerna i stråket har därför börjat att ses över. En första 

utredning har genomförts som har omfattat såväl regionala som lokala linjer och 

en fortsättning av utredningsarbetet behöver nu ske i syfte att klarlägga vilka 

möjligheter och förutsättningar som finns för en förändrad trafiklösning i 

stråket.  

 

 Starkt Stråk: Flen-Katrineholm  

Stråket har i dagsläget en god kollektivtrafikförsörjning. UVEN har i grunden 

en avgång i timmen och halvtimmestrafik under rusningstid. Därtill får också 

Sörmlandspilen en halvtimmesinsats vid kommande tidtabellsskifte och har 

övrig tid en tur i timmen eller varannan timme. Även busstrafiken har en relativt 

tät trafik på vardagarna med ungefär en tur i timmen dagtid och en tur i 

halvtimmen morgon och kväll. Under helgen är dock såväl tågtrafiken som 

busstrafiken begränsad med en tur varannan timme. En första del av att utreda 

trafiken har gjorts i och med årets förslag om att ersätta linje 700 på sträckan 

med en mer lokal trafikering med linje 780. Inriktningen för den fortsatta 

utredningen är att skapa förutsättningar för att fler ändpunktsresor mellan Flen 

och Katrineholm ska kunna flytta över till tåg. Detta samtidigt som en fortsatt 

god kollektivtrafiktillgänglighet behöver upprätthållas för de mellanliggande 

orterna Valla och Sköldinge. Utbudet och ansvarsfördelningen mellan det 

regionala och lokala uppdraget i busstrafiken behöver således ses över.  
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Starkt Stråk: Eskilstuna - Strängnäs  

I tillägg till ovan stråk har även belysts ett behov av att se över busstrafiken i 

stråket mellan Eskilstuna och Strängnäs. I takt med att tågtrafiken ökat även på 

denna sträcka ses ett minskat behov av snabba motorvägsbussar utanför 

pendlingstid men samtidigt behov av en fortsatt kollektivtrafikförsörjning för de 

mellanliggande orterna Kjula och Härad. För dessa orter efterfrågas även bättre 

möjligheter till tåganslutningar i Strängnäs och Eskilstuna. Även möjligheterna 

att resa mellan Strängnäs och Mälarsjukhuset ses som viktiga att bibehålla. 

Utvecklingen av logistikparken i Kjula är en ytterligare faktor som behöver 

studeras i utredningsarbetet.  

Övrig information 

Utöver de trafikförändringar som berör regionens linjer har de olika 

kommunerna även att ta ställning till flera trafikförändringsförslag som berör 

lokala och kommunalt finansierade linjer.  

 

Ett av dessa förslag omfattar ett pilotförsök med anropsstyrd flexibel stadstrafik 

i Nyköping som riktar sig mot samma resenärsgrupp som dagens servicelinjer. 

Förslaget är att ersätta servicelinjerna med en trafiklösning som är anropsstyrd 

och som täcker in en större geografi än dagens servicelinjer. Dialog pågår med 

Nyköpings kommun kring genomförandet och tidpunkten för ett eventuellt 

pilotförsök. Om försöket genomförs och faller väl ut kan det stå modell för en 

trafiklösning som kan införas i fler tätorter. Ett eventuellt pilotförsök väntas 

även resultera i ökade erfarenheter av anropsstyrd trafik som på sikt kan 

användas för att även utveckla den anropsstyrda trafiken även på landsbygden.  

Konsekvenser 

För den regionala busstrafiken innebär förslagen till trafikförändringar T22 som 

helhet en minskad trafikproduktion och en minskad årlig kostnad motsvarande 

drygt -0,7 MSEK. Genomförandet av vissa förslag är beroende av kommunala 

beslut och följdförändringar varför den slutliga omfattningen av årets 

förändringar kan komma att påverkas. 

Beslutet expedieras till 

Alla länets kommuner  

Jan Grönlund, regiondirektör  

Kenneth Hagström, regional utvecklingsdirektör  

Joakim Karlén, verksamhetschef, allmän kollektivtrafik  

Akten 

 



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2021-08-25

Utdragsbestyrkande

Von §36 Dnr VON.2021.28

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)

Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Rapporten godkänns.

Sammanfattning

Kommunerna har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, kommunens
revisorer och kommunfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts
inom tre månader från beslutsdatum. Motsvarande rapporteringsskyldighet gäller
även beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten
avbrutits. Rapportering ska ske en gång per kvartal.

Inspektionen för vård och omsorg har möjlighet att hos förvaltningsrätten ansöka om
att en kommun, som inte verkställt ett gynnande beslut, ska åläggas en särskild
avgift, så kallad sanktionsavgift.

När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt senare verkställs, ska
nämnden anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg och revisorerna.

Oxelösunds kommun rapporterar per 30 juni 2021:

SoL:

Äldreomsorg 7 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum.

3 avbrott i verksamhet som inte åter har verkställts inom tre
månader.

IFO 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum.

Funktionsstöd 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum.

LSS: 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2021-08-17.
Kvartal 2 2021 Sammanställning ej verkställda gynnande beslut enligt SoL.
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2021-08-25

Utdragsbestyrkande

______

Beslut till:
Kommunfullmäktige (för åtgärd)



Per 2021-03-31 – Äldreomsorg, Funktionsstöd, IFO

Gynnande beslut enligt SOL, ej verkställda inom 3 mån efter beslutsdatum alt. avbrutna och ej åter verkställda inom
3 mån.

Kön Födelseår Bistånd Beslutsdat. Ant.

Kvinna 1924 Dagverksamhet
Avbrott i
verkstl. 200401

Dagverksamheten Bojen (social stimulans)stängdes pga Covid-19 för
att undvika smittspridning. Besluten är verkställda sedan tidigare.
Verksamheten öppnar igen när beslut kommer från kommunledningen.
Personen har erbjudits social stimulans i hemmet under perioden
210503-210628 och 210726-210901.

Kvinna 1937 Dagverksamhet
Avbrott i
verkstl. 200401

Dagverksamheten Bojen (social stimulans) stängdes pga Covid-19 för
att undvika smittspridning. Besluten är verkställda sedan tidigare.
Verksamheten öppnar igen när beslut kommer från kommunledningen.
Personen har erbjudits social stimulans i hemmet under perioden
210503-210628 och 210726-210901.

Kvinna 1933 Dagverksamhet
Avbrott i
verkstl. 200401

Dagverksamheten stängdes pga Corona för att undvika smittspridning.
Besluten är verkställda sedan tidigare. Verksamheten öppnar igen när
beslut kommer från kommunledningen. Ärendet avslutat pga av att
personen har avlidit 201128. Avslutad

Kvinna 1925 Dagverksamhet
Avbrott i
verkstl. 200401

Dagverksamheten Bojen (social stimulans) stängdes pga Covid-19 för
att undvika smittspridning. Besluten är verkställda sedan tidigare.
Verksamheten öppnar igen när beslut kommer från kommunledningen.
Personen har erbjudits social stimulans i hemmet under perioden
210503-210628 och 210726-210901

Kvinna 1952 Dagverksamhet 200413

Dagverksamheten Bojen (social stimulans) stängdes pga Covid-19 för
att undvika smittspridning. Besluten är verkställda sedan tidigare.
Verksamheten öppnar igen när beslut kommer från kommunledningen.
Personen har erbjudits social stimulans i hemmet under perioden
210503-210628 och 210726-210901.



Man 1927 Dagverksamhet 200513

Dagverksamheten har varit stängd sedan 200401. Inga nya beslut har
verkställts pga Corona och risken för ökad smittspridning.
Verksamheten öppnar igen när beslut kommer från kommunledningen.
Ärendet avslutat pga att personen har avlidit 210111. Avslutad.

Kvinna 1941 Dagverksamhet 200603

Dagverksamheten Bojen (social stimulans) stängdes pga Covid-19 för
att undvika smittspridning. Besluten är verkställda sedan tidigare.
Verksamheten öppnar igen när beslut kommer från kommunledningen.
Personen har erbjudits social stimulans i hemmet under perioden
210503-210628 och 210726-210901.

Kvinna 1926 Dagverksamhet 200716

Dagverksamheten Bojen (social stimulans) stängdes pga Covid-19 för
att undvika smittspridning. Besluten är verkställda sedan tidigare.
Verksamheten öppnar igen när beslut kommer från kommunledningen.
Personen har erbjudits social stimulans i hemmet under perioden
210503-210628 och 210726-210901.

Man 1930 Dagverksamhet 200824

Dagverksamheten Bojen (social stimulans) stängdes pga Covid-19 för
att undvika smittspridning. Besluten är verkställda sedan tidigare.
Verksamheten öppnar igen när beslut kommer från kommunledningen.
Personen har erbjudits social stimulans i hemmet under perioden
210503-210628 och 210726-210901.

Man 1938 Dagverksamhet 200903

Dagverksamheten Bojen (social stimulans) stängdes pga Covid-19 för
att undvika smittspridning. Besluten är verkställda sedan tidigare.
Verksamheten öppnar igen när beslut kommer från kommunledningen.
Personen har erbjudits social stimulans i hemmet under perioden
210503-210628 och 210726-210901.

Kvinna 1939 Dagverksamhet 201008
Personen har tackat nej till platsen för tillfället pga smittläget, beslutet
kvarstår. Personen har erbjudits social stimulans i hemmet under
perioden 210503-210628 och 210726-210901.

Man 1941 Dagverksamhet 201005
Personen provade dagverksamheten 201103 men tackade nej då men
i samtal 210416 så tackade personen ja. Verkställt.



Man 1938 Dagverksamhet 201005

Dagverksamheten Bojen (social stimulans) stängdes pga Covid-19 för
att undvika smittspridning. Besluten är verkställda sedan tidigare.
Verksamheten öppnar igen när beslut kommer från kommunledningen.
Personen har erbjudits social stimulans i hemmet under perioden
210503-210628 och 210726-210901.

Kvinna 1946 Dagverksamhet 201124
Personen har blivit erbjuden plats men har tackat nej och vill avvakta
läget. Beslut kvarstår. Personen har nu tackat nej till erbjudandet
210503. Avslutad

Man 2014 Kontaktfamilj 201109

Skäl till varför beslut inte verkställts är att en kontaktfamilj inte har
hittats som matchat barnets behov. Förslag på åtgärder: Ha en bank
med familjer. Två kontaktfamiljer har hittats så det alltid finns en familj
för barnet. Verkställt 210507 och beslut till 211031.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-09-01

Utdragsbestyrkande

Ks § 126 Dnr KS.2021.80

Årsredovisning och ansvarsfrihet för samordningsförbundet RAR i
Sörmland 2020

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Årsredovisning 2020 från samordningsförbundet RAR i Sörmland läggs till
handlingarna.

2. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Sammanfattning
Revisorerna har granskat årsredovisningen 2020 för Samordningsförbundet RAR. De
tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Årsredovisning RAR 2020
Protokoll förbundsstyrelsen RAR 2021-03-12
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31
RAR Signerad Årsredovisning 2020
RAR Revisionsberättelse 2020

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Årsredovisning 2020 från samordningsförbundet RAR i Sörmland läggs till
handlingarna.

2. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

______
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-09-01

Utdragsbestyrkande

Beslut till:
Samordningsförbundet RAR i Sörmland (FK)



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2021-06-01 KS.2021.80

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Kommunstyrelseförvaltningen
Jana Hilding

Kommunstyrelsen

Årsredovisning för samordningsförbundet RAR i Sörmland
2020

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Årsredovisning 2020 från samordningsförbundet RAR i Sörmland läggs till handlingarna.

2. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

2. Sammanfattning
Revisorerna har granskat årsredovisningen 2020 för Samordningsförbundet RAR. De
tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks – Årsredovisning för samordningsförbundet RAR i Sörmland 2020
Protokoll förbundsstyrelsen RAR 2021-03-12
Revisionsberättelse RAR i Sörmland 2020
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31
Årsredovisning RAR i Sörmland 2020

Johan Persson Jana Hilding
Kommunchef Kommunsekreterare

Beslut till:
Samordningsförbundet RAR i Sörmland
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PROTOKOLL  
 

fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen RAR i Sörmland 
 
 

Datum: 2021-03-12 kl. 13.00 – 15.00 
 

Plats: Teams  
 
 
 
Ordinarie ledamöter 

Namn Organisation Närvarande Frånvarande 

Jacob Sandgren Region Sörmland X  

Ingrid Jerneborg Glimne        Gnesta kommun X  

Ulrica Truedsson Katrineholm kommun X  

Maria Svensson Eskilstuna kommun X  

Linus Fogel Oxelösunds kommun X  

Robert Skoglund Vingåkers kommun X  

Helena Koch Trosa kommun X  

Maj-Britt Magnusson Strängnäs kommun X  

Daniel Ljungkvist  Flens kommun X  

Sofia Amloh Nyköpings kommun X  

Mats Karlsson Arbetsförmedlingen X  

Oleg Kosovic Försäkringskassan X  

 
Ersättare  

Namn Organisation Närvarande Frånvarande 

Michael Swedberg  Region Sörmland X  

Harke Steenbergen Gnesta kommun   X 

Birgitta Carlheim Gyllensköld Katrineholms kommun X  

Mikael Edlund Eskilstuna kommun  X 

Patrik Renfors Oxelösunds kommun X  

Irene Sandqvist  Vingåkers kommun X  

Anders Lindblad  Trosa kommun  X 

Mikael Lagergren Strängnäs kommun X  

Hans Åfeldt Flens kommun  X 

Marjo Gustafsson Nyköpings kommun X  

Nicklas Lantz Arbetsförmedlingen  X 

Åsa Brodd Försäkringskassan  X 
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§ 10 Mötets öppnande 
Ordförande Jacob Sandgren hälsade alla välkomna och förklarade dagens möte öppnat. 
 

§ 11 Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkändes. 

 

§ 12 Val av protokolljusterare 
Sofia Amloh valdes att justera dagens protokoll. 
 
§ 13 Information  
 
Från förbundschefen 
Samordningsförbundet har anlitat forskningschef Charlotte Liebak Hansen från Vaeksthusets 
forskningscenter i Danmark för en föreläsning i progressionsverktyget BIP. BIP-projektet studerade 
under åren 2011-2016 cirka 4000 arbetslösa i Danmark och är internationellt sett den största studien 
som tittat på vilka faktorer som leder till arbete.  
 
Förbundschefen skickar ut inbjudan till styrelsen, som är den 11 maj, på teams.   
 
Från NNS 
NNS följer utvecklingen av BIP. Ett avtal håller på att tas fram mellan Hallands samordningsförbund 
och NNS om att utbilda intresserade förbund i verktyget.   
 
NNS följer också utvecklingen av SUS. Uppföljningssystemet är inte särskilt användarvänligt och 
Försäkringskassan arbetar för en utveckling till något bättre.   
 
Mål och inriktningsplan 
Ordförande går igenom föreslagen Mål och inriktningsplan för år 2022-2026, rubrik för rubrik.  
Alla får lämna synpunkter, vilka noteras och arbetsutskottet diskuterar detta på sitt nästa möte. Mål 
och inriktningsplan 2022-2026 kommer efter detta att skickas ut till medlemmarnas representanter 
på medlemsmötet den 23 april.   
 
Samarbete RAR LSG  
Ett utkast med två förslag på hur LSG och RAR kan samverka har skickats ut till styrelsen. De får i 
uppgift av ordförande att ta hem utkastet till sina organisationer för synpunkter. 
Samma process pågår i LSG. 

 
Ekonomisk redovisning  
Tobias Mård, ekonom, gick igenom budgeten för 2021. Fokus låg på det egna kapitalet som var ca 5,6 
miljoner kr i ingången av 2021 och prognos för utgången av 2021 är ca 1,3 miljoner kr.  
 
ESF  
Kenny Sjöberg, ESF-strateg redogjorde för den planering som lagts upp för de förstudier som 
förbundet blivit beviljade av Europeiska socialfonden. Möten kommer att ske med nyckelpersoner 

mailto:kontakt@rarsormland.se


 

 
 

 
 
SAMORDNINGSFÖRBUNDET RAR SÖRMLAND 
kontakt@rarsormland.se  •  www.rarsormland.se   3 
 

från kommunerna, Arbetsförmedlingen, Regionen och Försäkringskassan som sedan kommer att 
ligga till grund för projektansökningar. 
 
 
§ 14 Årsredovisningen 
Staten anlitar KPMG, Region Sörmland och kommunerna använder sig av en lekmannarevisor.  KPMG 
har lämnat några mindre synpunkter inför styrelsemötet. De har ännu inte lämnat någon 
granskningsrapport.  
 
Årsredovisningen kommer att lämnas i receptionen på regionkansliet för påskrift, därefter skickas 
den runt till de styrelsemedlemmar som på grund av rådande restriktioner ej tar sig till Nyköping.   
 
Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna 2020 årsredovisning. 
 
 
§ 15 Steg för steg, Gnesta kommun 
Projektägare Gnesta kommun. Samverkanspart Arbetsförmedlingen. 
 
Beslut: Full finansiering beviljas, 2 250 000 kr. 
 
 
§ 16 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
 
§ 17 Mötet avslutas 
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet. 

 

Vid protokollet 

Charlotta Skålén 
Förbundschef   

 

Justeras 

 

Jacob Sandgren  Sofia Amloh 
Ordförande   Ledamot 
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PROTOKOLL  
 

fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen RAR i Sörmland 
 
 

Datum: 2021-03-12 kl. 13.00 – 15.00 
 

Plats: Teams  
 
 
 
Ordinarie ledamöter 

Namn Organisation Närvarande Frånvarande 

Jacob Sandgren Region Sörmland X  

Ingrid Jerneborg Glimne        Gnesta kommun X  

Ulrica Truedsson Katrineholm kommun X  

Maria Svensson Eskilstuna kommun X  

Linus Fogel Oxelösunds kommun X  

Robert Skoglund Vingåkers kommun X  

Helena Koch Trosa kommun X  

Maj-Britt Magnusson Strängnäs kommun X  

Daniel Ljungkvist  Flens kommun X  

Sofia Amloh Nyköpings kommun X  

Mats Karlsson Arbetsförmedlingen X  

Oleg Kosovic Försäkringskassan X  

 
Ersättare  

Namn Organisation Närvarande Frånvarande 

Michael Swedberg  Region Sörmland X  

Harke Steenbergen Gnesta kommun   X 

Birgitta Carlheim Gyllensköld Katrineholms kommun X  

Mikael Edlund Eskilstuna kommun  X 

Patrik Renfors Oxelösunds kommun X  

Irene Sandqvist  Vingåkers kommun X  

Anders Lindblad  Trosa kommun  X 

Mikael Lagergren Strängnäs kommun X  

Hans Åfeldt Flens kommun  X 

Marjo Gustafsson Nyköpings kommun X  

Nicklas Lantz Arbetsförmedlingen  X 

Åsa Brodd Försäkringskassan  X 
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§ 10 Mötets öppnande 
Ordförande Jacob Sandgren hälsade alla välkomna och förklarade dagens möte öppnat. 
 

§ 11 Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkändes. 

 

§ 12 Val av protokolljusterare 
Sofia Amloh valdes att justera dagens protokoll. 
 
§ 13 Information  
 
Från förbundschefen 
Samordningsförbundet har anlitat forskningschef Charlotte Liebak Hansen från Vaeksthusets 
forskningscenter i Danmark för en föreläsning i progressionsverktyget BIP. BIP-projektet studerade 
under åren 2011-2016 cirka 4000 arbetslösa i Danmark och är internationellt sett den största studien 
som tittat på vilka faktorer som leder till arbete.  
 
Förbundschefen skickar ut inbjudan till styrelsen, som är den 11 maj, på teams.   
 
Från NNS 
NNS följer utvecklingen av BIP. Ett avtal håller på att tas fram mellan Hallands samordningsförbund 
och NNS om att utbilda intresserade förbund i verktyget.   
 
NNS följer också utvecklingen av SUS. Uppföljningssystemet är inte särskilt användarvänligt och 
Försäkringskassan arbetar för en utveckling till något bättre.   
 
Mål och inriktningsplan 
Ordförande går igenom föreslagen Mål och inriktningsplan för år 2022-2026, rubrik för rubrik.  
Alla får lämna synpunkter, vilka noteras och arbetsutskottet diskuterar detta på sitt nästa möte. Mål 
och inriktningsplan 2022-2026 kommer efter detta att skickas ut till medlemmarnas representanter 
på medlemsmötet den 23 april.   
 
Samarbete RAR LSG  
Ett utkast med två förslag på hur LSG och RAR kan samverka har skickats ut till styrelsen. De får i 
uppgift av ordförande att ta hem utkastet till sina organisationer för synpunkter. 
Samma process pågår i LSG. 

 
Ekonomisk redovisning  
Tobias Mård, ekonom, gick igenom budgeten för 2021. Fokus låg på det egna kapitalet som var ca 5,6 
miljoner kr i ingången av 2021 och prognos för utgången av 2021 är ca 1,3 miljoner kr.  
 
ESF  
Kenny Sjöberg, ESF-strateg redogjorde för den planering som lagts upp för de förstudier som 
förbundet blivit beviljade av Europeiska socialfonden. Möten kommer att ske med nyckelpersoner 
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från kommunerna, Arbetsförmedlingen, Regionen och Försäkringskassan som sedan kommer att 
ligga till grund för projektansökningar. 
 
 
§ 14 Årsredovisningen 
Staten anlitar KPMG, Region Sörmland och kommunerna använder sig av en lekmannarevisor.  KPMG 
har lämnat några mindre synpunkter inför styrelsemötet. De har ännu inte lämnat någon 
granskningsrapport.  
 
Årsredovisningen kommer att lämnas i receptionen på regionkansliet för påskrift, därefter skickas 
den runt till de styrelsemedlemmar som på grund av rådande restriktioner ej tar sig till Nyköping.   
 
Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna 2020 årsredovisning. 
 
 
§ 15 Steg för steg, Gnesta kommun 
Projektägare Gnesta kommun. Samverkanspart Arbetsförmedlingen. 
 
Beslut: Full finansiering beviljas, 2 250 000 kr. 
 
 
§ 16 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
 
§ 17 Mötet avslutas 
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet. 

 

Vid protokollet 

Charlotta Skålén 
Förbundschef   

 

Justeras 

 

Jacob Sandgren  Sofia Amloh 
Ordförande   Ledamot 
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Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-09-01

Utdragsbestyrkande

Ks § 127 Dnr KS.2021.81

Fastställande av 2022 års budget för samordningsförbundet RAR i
Sörmland

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna förslaget till budget för samordningsförbundet RAR för 2022.

2. Oxelösunds kommuns andel av budget för 2022 om 149 044 kr inarbetas i detaljbudgeten
inom Vård- och omsorgsnämndens budget för 2022.

Sammanfattning
Samordningsförbundet RAR (Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser) har
sedan starten 2005 samverkat ekonomiskt för att ge individer bättre möjlighet att komma ut
på arbetsmarknaden och försörja sig själva. Samordningsförbundet medlemmar är
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Sörmland och samtliga kommuner i länet.

Samordningsförbundet bjöd den 12 mars 2021 in till ett medlemsmöte för att diskutera
förbundets verksamhet och ekonomi samt mål och inriktningsplan för år 2022–2026.
Medlemsmötets uppfattning var att budgeten till 2022 bör sättas till 16 mkr, således i samma
nivå som 2021. Detta medför att Oxelösunds kommun får en fortsatt oförändrad kostnad om
149 044 kr enligt bifogad tabell för 2022.



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-09-01

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna förslaget till budget för
samordningsförbundet RAR 2022 samt att Oxelösunds kommuns andel om 149 044 kr
inarbetas i detaljbudgeten för Vård och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Fastställande av 2022 års budget för samordningsförbundet RAR i
Sörmland
Hemställan budget för RAR i Sörmland 2022

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna förslaget till budget för samordningsförbundet RAR för 2022.

2. Oxelösunds kommuns andel av budget för 2022 om 149 044 kr inarbetas i detaljbudgeten
inom Vård- och omsorgsnämndens budget för 2022.

______

Beslut till:
Samordningsförbundet RAR (FK)
Vård- och omsorgsnämnden (FÅ)



Tjänsteskrivelse 1(2)

Datum Dnr

2021-07-15 KS.2021.81

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Kommunstyrelseförvaltningen
Jana Hilding

Kommunstyrelsen

Fastställande av 2022 års budget för samordningsförbundet
RAR i Sörmland

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna förslaget till budget för samordningsförbundet RAR för 2022.

2. Oxelösunds kommuns andel av budget för 2022 om 149 044 kr inarbetas i
detaljbudgeten inom Vård- och omsorgsnämndens budget för 2022.

2. Sammanfattning
Samordningsförbundet RAR (Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser) har
sedan starten 2005 samverkat ekonomiskt för att ge individer bättre möjlighet att komma ut
på arbetsmarknaden och försörja sig själva. Samordningsförbundet medlemmar är
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Sörmland och samtliga kommuner i länet.

Samordningsförbundet bjöd den 12 mars 2021 in till ett medlemsmöte för att diskutera
förbundets verksamhet och ekonomi samt mål och inriktningsplan för år 2022–2026.
Medlemsmötets uppfattning var att budgeten till 2022 bör sättas till 16 mkr, således i
samma nivå som 2021. Detta medför att Oxelösunds kommun får en fortsatt oförändrad
kostnad om 149 044 kr enligt bifogad tabell för 2022.



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2021-07-15 KS.2021.81

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna förslaget till budget för
samordningsförbundet RAR 2022 samt att Oxelösunds kommuns andel om 149 044 kr
inarbetas i detaljbudgeten för Vård och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Fastställande av 2022 års budget för samordningsförbundet RAR i
Sörmland, 2021-07-15
Hemställan att fastställa 2022 års budget för RAR i Sörmland

Johan Persson Jana Hilding
Kommunchef Kommunsekreterare/kanslichef

Beslut till:
Samordningsförbundet RAR (FK)
Vård- och omsorgsnämnden (FÅ)
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Till samordningsförbundets medlemmar – fullmäktige eller motsvarande 
 

Fastställande av 2022 års budget för Samordningsförbundet RAR i 
Sörmland 

Samordningsförbundet bjöd in till medlemsmöte den 23 april 2021 för att presentera 
förbundets verksamhet och ekonomi samt för att diskutera framtida inriktning och budget. 

Medlemsmötet tillstyrkte Samordningsförbundet hemställan om en total budget på 16 mkr, 
samma nivå som 2021. Medlemsmötet är inte beslutande och en formell hemställan sänds, 
som tidigare år till respektive medlem. 

Utifrån ovanstående föreslår Samordningsförbundet att budgeten för 2022 ska uppgå till 16 
mkr och hemställer att respektive fullmäktige eller motsvarande fastställer budget 2022 i 
enlighet med nedanstående tabell. 

 

 
 
 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland 
 
 
 
Charlotta Skålén  
Förbundschef 
 

Antal inv Andel kr/år 2022 kr/kvartal

Huvudman

Vingåker 5102 2,94% 117 694 29 423

Gnesta 6453 3,72% 148 859 37 215

Nyköping 32614 18,81% 752 346 188 086

Oxelösund 6461 3,73% 149 044 37 261

Flen 8941 5,16% 206 253 51 563

Katrineholm 19999 11,53% 461 341 115 335

Eskilstuna 64457 37,17% 1 486 906 371 726

Strängnäs 21396 12,34% 493 567 123 392

Trosa 7976 4,60% 183 992 45 998

Summa kommuner 173 399 100% 4 000 000 1 000 000

Kommuner 25% 4 000 000 1 000 000

Region Sörmland 25% 4 000 000 1 000 000

Staten 50% 8 000 000 2 000 000

Totalt 16 000 000 4 000 000

Fördelning av 

medlemsinsatser per inv 

16-64 år (per 1 nov 2020 

SCB).
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Datum Dnr

2021-07-15 KS.2021.81

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Kommunstyrelseförvaltningen
Jana Hilding

Kommunstyrelsen

Fastställande av 2022 års budget för samordningsförbundet
RAR i Sörmland

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna förslaget till budget för samordningsförbundet RAR för 2022.

2. Oxelösunds kommuns andel av budget för 2022 om 149 044 kr inarbetas i
detaljbudgeten inom Vård- och omsorgsnämndens budget för 2022.

2. Sammanfattning
Samordningsförbundet RAR (Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser) har
sedan starten 2005 samverkat ekonomiskt för att ge individer bättre möjlighet att komma ut
på arbetsmarknaden och försörja sig själva. Samordningsförbundet medlemmar är
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Sörmland och samtliga kommuner i länet.

Samordningsförbundet bjöd den 12 mars 2021 in till ett medlemsmöte för att diskutera
förbundets verksamhet och ekonomi samt mål och inriktningsplan för år 2022–2026.
Medlemsmötets uppfattning var att budgeten till 2022 bör sättas till 16 mkr, således i
samma nivå som 2021. Detta medför att Oxelösunds kommun får en fortsatt oförändrad
kostnad om 149 044 kr enligt bifogad tabell för 2022.



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2021-07-15 KS.2021.81

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna förslaget till budget för
samordningsförbundet RAR 2022 samt att Oxelösunds kommuns andel om 149 044 kr
inarbetas i detaljbudgeten för Vård och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Fastställande av 2022 års budget för samordningsförbundet RAR i
Sörmland, 2021-07-15
Hemställan att fastställa 2022 års budget för RAR i Sörmland

Johan Persson Jana Hilding
Kommunchef Kommunsekreterare/kanslichef

Beslut till:
Samordningsförbundet RAR (FK)
Vård- och omsorgsnämnden (FÅ)
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Till samordningsförbundets medlemmar – fullmäktige eller motsvarande 
 

Fastställande av 2022 års budget för Samordningsförbundet RAR i 
Sörmland 

Samordningsförbundet bjöd in till medlemsmöte den 23 april 2021 för att presentera 
förbundets verksamhet och ekonomi samt för att diskutera framtida inriktning och budget. 

Medlemsmötet tillstyrkte Samordningsförbundet hemställan om en total budget på 16 mkr, 
samma nivå som 2021. Medlemsmötet är inte beslutande och en formell hemställan sänds, 
som tidigare år till respektive medlem. 

Utifrån ovanstående föreslår Samordningsförbundet att budgeten för 2022 ska uppgå till 16 
mkr och hemställer att respektive fullmäktige eller motsvarande fastställer budget 2022 i 
enlighet med nedanstående tabell. 

 

 
 
 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland 
 
 
 
Charlotta Skålén  
Förbundschef 
 

Antal inv Andel kr/år 2022 kr/kvartal

Huvudman

Vingåker 5102 2,94% 117 694 29 423

Gnesta 6453 3,72% 148 859 37 215

Nyköping 32614 18,81% 752 346 188 086

Oxelösund 6461 3,73% 149 044 37 261

Flen 8941 5,16% 206 253 51 563

Katrineholm 19999 11,53% 461 341 115 335

Eskilstuna 64457 37,17% 1 486 906 371 726

Strängnäs 21396 12,34% 493 567 123 392

Trosa 7976 4,60% 183 992 45 998

Summa kommuner 173 399 100% 4 000 000 1 000 000

Kommuner 25% 4 000 000 1 000 000

Region Sörmland 25% 4 000 000 1 000 000

Staten 50% 8 000 000 2 000 000

Totalt 16 000 000 4 000 000

Fördelning av 

medlemsinsatser per inv 

16-64 år (per 1 nov 2020 

SCB).
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-09-01

Utdragsbestyrkande

Ks § 128 Dnr KS.2021.10

Bokslut för donationsfonderna 2020

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Upprättade årsredovisningar fastställs och kommunstyrelsens ledamöter beviljas full
ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.

Kommunstyrelsen beslut för egen del

Ge kommunchefen i uppdrag att genomföra namnbyten hos Skatteverket hos de tre
stiftelserna.

Sammanfattning

Oxelösunds kommun förvaltar tre stiftelser (donationsfonder).

Dessa tre stiftelser är:

• Stiftelsen för utgivande av premier till elever vid högstadiet i Breviksskolan i Oxelösund,

instiftad 1986,

• Stiftelsen för utgivande av premier till elev / elever folkbokförda i Oxelösunds kommun

som studerar på gymnasiet i Oxelösund instiftad 1986, och

• Stiftelsen för främjande av kulturell verksamhet inom Oxelösunds kommun,

instiftad 1986.

I och med att skolorna har bytt namn eller ska byta namn är ett förslag att ansöka om
lämpligt namnbyte för de respektive donationsstiftelserna hos Skatteverket.

Administrationen för de tre stiftelserna har fram till och med 2019 skett genom ett avtal med
Skandikon Administration AB, lokaliserat i Malmö. Sedan 20210101 har administrationen
återgått till kommunen, som upprättat årsredovisningarna gällande 2020.

Det egna kapitalet för dessa tre stiftelser uppgick till 1 183 tkr i bokslut 2020 (1 218 tkr vid
föregående årsskifte). Totalt för alla tre fonderna delades 40 tkr (39,5 tkr) ut.

Fonden som riktar sig mot elever vid högstadiet i Breviksskolan delade ut 15 tkr (16,5 tkr).

Fonden som riktar sig mot elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som studerar på
gymnasiet i Oxelösund delade ut 0 tkr.

Fonden för kulturell verksamhet delade ut 25 tkr (23 tkr).

Marknadsvärdet av stiftelsernas värdepapper uppgick till 1 395 tkr vid årets slut
vilket är en ökning med 177 tkr (ökning med 143 tkr), vilket motsvarar en förändring
med +14,53 % (ökning med 12,81 %).



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-09-01

Utdragsbestyrkande

Stiftelserna har sina resp. förmögenheter gemensamt placerade i den samförvaltade depån
Oxelösunds samförvaltning hos Öhman fonder.

Revisionen har granskat samtliga stiftelser utan anmärkning och föreslår att
kommunstyrelsens ledamöter beviljas full ansvarsfrihet för 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Bokslut för donationsfonderna 2020
Sammandrag för Oxelösunds samförvaltade donationsstiftelser för
räkenskapsåret 2020
Revisionsberättelser för stiftelserna

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige:

Upprättade årsredovisningar fastställs och kommunstyrelsens ledamöter beviljas full
ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.

Kommunstyrelsen beslut för egen del:

Ge kommunchefen i uppdrag att genomföra namnbyten hos Skatteverket hos de tre
stiftelserna.

______

Beslut till:
Ekonomichef (FÅ)
Controller (FÅ)
Revisionen (FK)



Tjänsteskrivelse 1(3)

Datum Dnr

2021-08-16 KS.2021.10

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Kommunstyrelseförvaltningen
Margrita Sjöqvist

Kommunstyrelsen

Bokslut för donationsfonderna 2020

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Upprättade årsredovisningar fastställs och kommunstyrelsens ledamöter beviljas full
ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.

Kommunstyrelsen beslut för egen del

Ge kommunchefen i uppdrag att genomföra namnbyten hos Skatteverket hos de tre
stiftelserna.

2. Sammanfattning
Oxelösunds kommun förvaltar tre stiftelser (donationsfonder).

Dessa tre stiftelser är:

• Stiftelsen för utgivande av premier till elever vid högstadiet i Breviksskolan i Oxelösund,

instiftad 1986,

• Stiftelsen för utgivande av premier till elev / elever folkbokförda i Oxelösunds kommun

som studerar på gymnasiet i Oxelösund instiftad 1986, och

• Stiftelsen för främjande av kulturell verksamhet inom Oxelösunds kommun,

instiftad 1986.

I och med att skolorna har bytt namn eller ska byta namn är ett förslag att ansöka om
lämpligt namnbyte för de respektive donationsstiftelserna hos Skatteverket.

Administrationen för de tre stiftelserna har fram till och med 2019 skett genom ett avtal med
Skandikon Administration AB, lokaliserat i Malmö. Sedan 20210101 har administrationen
återgått till kommunen, som upprättat årsredovisningarna gällande 2020.

Det egna kapitalet för dessa tre stiftelser uppgick till 1 183 tkr i bokslut 2020 (1 218 tkr vid
föregående årsskifte). Totalt för alla tre fonderna delades 40 tkr (39,5 tkr) ut.

Fonden som riktar sig mot elever vid högstadiet i Breviksskolan delade ut 15 tkr (16,5 tkr).

Fonden som riktar sig mot elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som studerar på
gymnasiet i Oxelösund delade ut 0 tkr.

Fonden för kulturell verksamhet delade ut 25 tkr (23 tkr).

Marknadsvärdet av stiftelsernas värdepapper uppgick till 1 395 tkr vid årets slut vilket är en
ökning med 177 tkr (ökning med 143 tkr), vilket motsvarar en förändring med +14,53 %
(ökning med 12,81 %).
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Datum

2021-08-16 KS.2021.10

Stiftelserna har sina resp. förmögenheter gemensamt placerade i den samförvaltade depån
Oxelösunds samförvaltning hos Öhman fonder.

Revisionen har granskat samtliga stiftelser utan anmärkning och föreslår att
kommunstyrelsens ledamöter beviljas full ansvarsfrihet för 2020.

3. Ärendet
Oxelösunds kommun förvaltar tre stiftelser (donationsfonder).

Dessa tre stiftelser är:

• Stiftelsen för utgivande av premier till elever vid högstadiet i Breviksskolan i Oxelösund,

instiftad 1986,

• Stiftelsen för utgivande av premier till elev / elever folkbokförda i Oxelösunds kommun

som studerar på gymnasiet i Oxelösund instiftad 1986, och

• Stiftelsen för främjande av kulturell verksamhet inom Oxelösunds kommun,

instiftad 1986.

I och med att skolorna har bytt namn eller ska byta namn är ett förslag att ansöka om
lämpligt namnbyte för de respektive donationsstiftelserna hos Skatteverket.

Administrationen för de tre stiftelserna har fram till och med 2019 skett genom ett avtal med
Skandikon Administration AB, lokaliserat i Malmö. Sedan 20210101 har administrationen
återgått till kommunen, som upprättat årsredovisningarna gällande 2020.

Det egna kapitalet för dessa tre stiftelser uppgick till 1 183 tkr i bokslut 2020 (1 218 tkr vid
föregående årsskifte). Totalt för alla tre fonderna delades 40 tkr (39,5 tkr) ut.

Fonden som riktar sig mot elever vid högstadiet i Breviksskolan delade ut 15 tkr (16,5 tkr).

Fonden som riktar sig mot elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som studerar på
gymnasiet i Oxelösund delade ut 0 tkr.

Då det numera inte finns någon gymnasieskola i Oxelösund har det varit svårt att dela ut
medel från den fond som riktar sig till elev / elever folkbokförda i Oxelösunds kommun och
som studerar på gymnasiet i Oxelösund. Begränsningar av målgruppen är därmed
betydande.

En permutation för ändring av ändamålet med stiftelsen genomfördes under 2020 hos
Kammarkollegiet. Ändamålet ändrades då till att rikta sig till elever folkbokförda i Oxelösund
som studerar på gymnasiet. Detta möjliggör nu utdelning, och utbildningsförvaltningen skall
se över hur utdelningen skall genomföras.

Fonden för kulturell verksamhet delade ut 25 tkr (23 tkr).

Marknadsvärdet av stiftelsernas värdepapper uppgick till 1 395 tkr vid årets slut vilket är en
ökning med 177 tkr (ökning med 143 tkr), vilket motsvarar en förändring med +14,53 %
(ökning med 12,81 %).

Stiftelserna har sina resp. förmögenheter gemensamt placerade i den samförvaltade depån
Oxelösunds samförvaltning hos Öhman fonder.

Revisionen har granskat samtliga stiftelser utan anmärkning och föreslår att
kommunstyrelsens ledamöter beviljas full ansvarsfrihet för 2020.
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Datum

2021-08-16 KS.2021.10

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Bokslut för donationsfonderna 2020
Sammandrag för Oxelösunds samförvaltade donationsstiftelser för
räkenskapsåret 2020
Revisionsberättelser för stiftelserna

Johan Persson Margrita Sjöqvist
Kommunchef Controller

Beslut till:
Ekonomichef (FÅ)
Controller (FÅ)
Revisionen (FK)
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Datum Dnr

2021-08-16 KS.2021.10

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Kommunstyrelseförvaltningen
Margrita Sjöqvist

Kommunstyrelsen

Bokslut för donationsfonderna 2020

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Upprättade årsredovisningar fastställs och kommunstyrelsens ledamöter beviljas full
ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.

Kommunstyrelsen beslut för egen del

Ge kommunchefen i uppdrag att genomföra namnbyten hos Skatteverket hos de tre
stiftelserna.

2. Sammanfattning
Oxelösunds kommun förvaltar tre stiftelser (donationsfonder).

Dessa tre stiftelser är:

• Stiftelsen för utgivande av premier till elever vid högstadiet i Breviksskolan i Oxelösund,

instiftad 1986,

• Stiftelsen för utgivande av premier till elev / elever folkbokförda i Oxelösunds kommun

som studerar på gymnasiet i Oxelösund instiftad 1986, och

• Stiftelsen för främjande av kulturell verksamhet inom Oxelösunds kommun,

instiftad 1986.

I och med att skolorna har bytt namn eller ska byta namn är ett förslag att ansöka om
lämpligt namnbyte för de respektive donationsstiftelserna hos Skatteverket.

Administrationen för de tre stiftelserna har fram till och med 2019 skett genom ett avtal med
Skandikon Administration AB, lokaliserat i Malmö. Sedan 20210101 har administrationen
återgått till kommunen, som upprättat årsredovisningarna gällande 2020.

Det egna kapitalet för dessa tre stiftelser uppgick till 1 183 tkr i bokslut 2020 (1 218 tkr vid
föregående årsskifte). Totalt för alla tre fonderna delades 40 tkr (39,5 tkr) ut.

Fonden som riktar sig mot elever vid högstadiet i Breviksskolan delade ut 15 tkr (16,5 tkr).

Fonden som riktar sig mot elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som studerar på
gymnasiet i Oxelösund delade ut 0 tkr.

Fonden för kulturell verksamhet delade ut 25 tkr (23 tkr).

Marknadsvärdet av stiftelsernas värdepapper uppgick till 1 395 tkr vid årets slut vilket är en
ökning med 177 tkr (ökning med 143 tkr), vilket motsvarar en förändring med +14,53 %
(ökning med 12,81 %).
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Datum

2021-08-16 KS.2021.10

Stiftelserna har sina resp. förmögenheter gemensamt placerade i den samförvaltade depån
Oxelösunds samförvaltning hos Öhman fonder.

Revisionen har granskat samtliga stiftelser utan anmärkning och föreslår att
kommunstyrelsens ledamöter beviljas full ansvarsfrihet för 2020.

3. Ärendet
Oxelösunds kommun förvaltar tre stiftelser (donationsfonder).

Dessa tre stiftelser är:

• Stiftelsen för utgivande av premier till elever vid högstadiet i Breviksskolan i Oxelösund,

instiftad 1986,

• Stiftelsen för utgivande av premier till elev / elever folkbokförda i Oxelösunds kommun

som studerar på gymnasiet i Oxelösund instiftad 1986, och

• Stiftelsen för främjande av kulturell verksamhet inom Oxelösunds kommun,

instiftad 1986.

I och med att skolorna har bytt namn eller ska byta namn är ett förslag att ansöka om
lämpligt namnbyte för de respektive donationsstiftelserna hos Skatteverket.

Administrationen för de tre stiftelserna har fram till och med 2019 skett genom ett avtal med
Skandikon Administration AB, lokaliserat i Malmö. Sedan 20210101 har administrationen
återgått till kommunen, som upprättat årsredovisningarna gällande 2020.

Det egna kapitalet för dessa tre stiftelser uppgick till 1 183 tkr i bokslut 2020 (1 218 tkr vid
föregående årsskifte). Totalt för alla tre fonderna delades 40 tkr (39,5 tkr) ut.

Fonden som riktar sig mot elever vid högstadiet i Breviksskolan delade ut 15 tkr (16,5 tkr).

Fonden som riktar sig mot elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som studerar på
gymnasiet i Oxelösund delade ut 0 tkr.

Då det numera inte finns någon gymnasieskola i Oxelösund har det varit svårt att dela ut
medel från den fond som riktar sig till elev / elever folkbokförda i Oxelösunds kommun och
som studerar på gymnasiet i Oxelösund. Begränsningar av målgruppen är därmed
betydande.

En permutation för ändring av ändamålet med stiftelsen genomfördes under 2020 hos
Kammarkollegiet. Ändamålet ändrades då till att rikta sig till elever folkbokförda i Oxelösund
som studerar på gymnasiet. Detta möjliggör nu utdelning, och utbildningsförvaltningen skall
se över hur utdelningen skall genomföras.

Fonden för kulturell verksamhet delade ut 25 tkr (23 tkr).

Marknadsvärdet av stiftelsernas värdepapper uppgick till 1 395 tkr vid årets slut vilket är en
ökning med 177 tkr (ökning med 143 tkr), vilket motsvarar en förändring med +14,53 %
(ökning med 12,81 %).

Stiftelserna har sina resp. förmögenheter gemensamt placerade i den samförvaltade depån
Oxelösunds samförvaltning hos Öhman fonder.

Revisionen har granskat samtliga stiftelser utan anmärkning och föreslår att
kommunstyrelsens ledamöter beviljas full ansvarsfrihet för 2020.
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Datum

2021-08-16 KS.2021.10

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Bokslut för donationsfonderna 2020
Sammandrag för Oxelösunds samförvaltade donationsstiftelser för
räkenskapsåret 2020
Revisionsberättelser för stiftelserna

Johan Persson Margrita Sjöqvist
Kommunchef Controller

Beslut till:
Ekonomichef (FÅ)
Controller (FÅ)
Revisionen (FK)























































Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-09-01

Utdragsbestyrkande

Ks § 129 Dnr KS.2020.124

Medborgarförslag om ändring av arbetsordning för Oxelösunds
kommuns kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Medborgarförslaget bifalls.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag inkom 2020-11-03 som föreslår att arbetsordningen för
kommunfullmäktige ändras. Förslaget till ändring rör allmänhetens frågestund och att den
som lämnar in en fråga inte ska behöva närvara vid frågestunden för att få sin fråga
besvarad.

I tidigare tjänsteskrivelse har bedömningen gjorts att om frågeställaren inte närvarar vid
frågestunden, faller syftet med allmänhetens frågestund. Med hänsyn till medborgares olika
villkor, kan dock en ändring av arbetsordning införas för att underlätta för den, som har
svårighet att fysiskt närvara under sammanträdets gång.

Bestämmelsen i kommunfullmäktiges arbetsordning att frågor ska vara skriftliga och lämnas
in senast kl. 16.00 två vardagar före sammanträdet utökas då till följande. ”Frågeställaren
ska närvara på mötet. Vid särskilda behov som inte möjliggör fysisk närvaro kan
frågeställaren i samband med ställd fråga efterfråga en länk för att kunna koppla upp sig
mot mötet digitalt.” Frågeställaren ska alltså senast när denne lämnar in sin fråga uppge om
denne behöver en länk till sammanträdet. Länk till sammanträdet skickas till medborgaren
strax innan sammanträdets början.

Frågorna ska fortsatt avse ämnen som får behandlas av kommunfullmäktige. Detta
innebär att allmänhetens frågestund inte omfattar frågor som rör personärenden
eller myndighetsutövning mot enskild, såsom beviljande av bygglov eller
socialbidrag. Även kravet i arbetsordningen på att frågeställaren måste vara
kommunmedlem och inte får vara anonym kvarstår

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks – Medborgarförslag om ändring av arbetsordning för
kommunfullmäktige 2021-08-09
Protokoll 2021-06-02 KS § 107
Tjänsteskrivelse Ks – Svar på medborgarförslag om ändring av arbetsordning för
kommunfullmäktige 2021-04-29
Medborgarförslag gällande ändring av arbetsordning för Oxelösunds kommuns
kommunfullmäktige



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-09-01

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Medborgarförslaget bifalls

______

Beslut till:
Kommunkansliet (FK)



Tjänsteskrivelse 1(2)

Datum Dnr

2021-08-09 KS.2020.124

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Kommunstyrelseförvaltningen
Jana Hilding

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om ändring av arbetsordning för
Oxelösunds kommuns kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Medborgarförslaget bifalls.

2. Sammanfattning
Ett medborgarförslag inkom 2020-11-03 som föreslår att arbetsordningen för
kommunfullmäktige ändras. Förslaget till ändring rör allmänhetens frågestund och att den
som lämnar in en fråga inte ska behöva närvara vid frågestunden för att få sin fråga
besvarad.

I tidigare tjänsteskrivelse har bedömningen gjorts att om frågeställaren inte närvarar vid
frågestunden, faller syftet med allmänhetens frågestund. Med hänsyn till medborgares olika
villkor, kan dock en ändring av arbetsordning införas för att underlätta för den, som har
svårighet att fysiskt närvara under sammanträdets gång.

Bestämmelsen i kommunfullmäktiges arbetsordning att frågor ska vara skriftliga och
lämnas in senast kl. 16.00 två vardagar före sammanträdet utökas då till följande.
”Frågeställaren ska närvara på mötet. Vid särskilda behov som inte möjliggör fysisk närvaro
kan frågeställaren i samband med ställd fråga efterfråga en länk för att kunna koppla upp
sig mot mötet digitalt.” Frågeställaren ska alltså senast när denne lämnar in sin fråga uppge
om denne behöver en länk till sammanträdet. Länk till sammanträdet skickas till
medborgaren strax innan sammanträdets början.

Frågorna ska fortsatt avse ämnen som får behandlas av kommunfullmäktige. Detta innebär
att allmänhetens frågestund inte omfattar frågor som rör personärenden eller
myndighetsutövning mot enskild, såsom beviljande av bygglov eller socialbidrag. Även
kravet i arbetsordningen på att frågeställaren måste vara kommunmedlem och inte får vara
anonym kvarstår.

3. Ärendet
I Oxelösund finns det olika sätt för medborgarna att göra sin röst hörd och att få svar
på sina frågor. Utöver att ringa eller skicka brev/e-post direkt till politiken eller
verksamheterna erbjuder Oxelösund möjligheten att lämna medborgarförslag, e-
förslag, skicka in synpunkter via systemet Säg vad du tycker och att ställa frågor till
kommunfullmäktige under allmänhetens frågestund.

De olika påverkansmöjligheterna kompletterar varandra och medborgarna kan välja det sätt
som passar frågan och personen bäst. Det som särskiljer allmänhetens frågestund är
möjligheten till ett direkt svar och möjlighet till replikskifte mellan frågeställaren och den
som besvarar frågan.



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2021-07-02 KS.2020.124

Arbetsordningen anger att ordföranden eller frågeställaren kan läsa upp frågan. I den
händelse att det skulle uppstå tekniska hinder för den medborgare som är med på länk
som inte möjliggör replikskifte, kommer frågan att besvaras utan replikskifte och
sammanträdet fortsätta enligt fastställd dagordning. Medborgaren bedöms då fortfarande
ha fått sin fråga besvarad och har möjlighet att ta del av sammanträdets inspelning, som
ligger kvar på Oxelösunds kommuns hemsida i två veckor efter sammanträdet. I enlighet
med arbetsordningen, kan frågan endast i undantagsfall behandlas/kompletteras på
efterföljande sammanträde.

Medborgarförslaget föreslås bifallas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks – Medborgarförslag om ändring av arbetsordning för
kommunfullmäktige 2021-08-09
Protokoll 2021-06-02 KS § 107
Tjänsteskrivelse Ks – Svar på medborgarförslag om ändring av arbetsordning för
kommunfullmäktige 2021-04-29
Medborgarförslag gällande ändring av arbetsordning för Oxelösunds kommuns
kommunfullmäktige

Johan Persson Jana Hilding
Kommunchef Kommunsekreterare/kanslichef

Beslut till:
Kommunkansliet (FK)



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-06-16

Utdragsbestyrkande

Kf §62 Dnr KS.2020.124

Svar på medborgarförslag om ändring av arbetsordning för
Oxelösunds kommuns kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget återremitteras för att utreda möjligheterna att förslagsställaren
kan delta digitalt samt för att se över möjligheterna för exempelvis
funktionsnedsatta att kunna delta.

Sammanfattning
Medborgarförslag har inkommit med förslag att arbetsordning för Oxelösunds
kommuns kommunfullmäktige ändras avseende allmänhetens frågestund så att den
som lämnat in en fråga inte behöver vara närvarande vid frågestunden för att få sin
fråga besvarad.

I Oxelösund finns det olika sätt för medborgarna att göra sin röst hörd och att få svar
på sina frågor. Utöver att ringa eller skicka brev/e-post direkt till politiken eller
verksamheterna erbjuder Oxelösund möjligheten att lämna medborgarförslag, e-
förslag, skicka in synpunkter via systemet Säg vad du tycker och att ställa frågor till
kommunfullmäktige under allmänhetens frågestund.

De olika påverkansmöjligheterna kompletterar varandra och medborgarna kan välja
det sätt som passar frågan och personen bäst. Det som särskiljer allmänhetens
frågestund är möjligheten till ett direkt svar och möjlighet till replikskifte mellan
frågeställaren och den som besvarar frågan. Syftet med allmänhetens frågestund
när det infördes var att ge invånarna ytterligare en möjlighet till dialog med de
folkvalda politikerna. Om frågeställaren inte närvarar vid frågestunden faller syftet
med allmänhetens frågestund och av den anledningen föreslås medborgarförslaget
avslås.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-06-02 - Ks § 107
Tjänsteskrivelse Ks - Svar på medborgarförslag om ändring av arbetsordning för
kommunfullmäktige
Medborgarförslag gällande ändring av arbetsordning för Oxelösunds kommuns
kommunfullmäktige

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens förslag
Medborgarförslaget avslås.



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-06-16

Utdragsbestyrkande

Förslag
Patrik Renfors (V) föreslår att ärendet återremitteras för att utreda möjligheterna att
förslagsställaren kan delta digitalt samt för att se över möjligheterna för exempelvis
funktionsnedsatta att kunna delta.

Catharina Fredriksson (S), Jan-Eric Eriksson (SD), Linus Fogel (S), Björn
Johansson (MP), Dag Bergentoft (M) och Klas Lundbergh (L) yrkar på bifall till
Patrik Renfors (V) förslag om återremiss.

Katarina Berg (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.

Ann Abrahamsson (C) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag och bifall till
medborgarförslaget.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, ett avslagsyrkande och ett
förslag till återremiss och frågar först om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.

______

Beslut till:
Kommunstyrelsen (för åtgärd)



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-06-02

Utdragsbestyrkande

Ks § 107 Dnr KS.2020.124

Svar på medborgarförslag - ändring av arbetsordning för
Oxelösunds kommuns kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning
Medborgarförslag har inkommit med förslag att arbetsordning för Oxelösunds
kommuns kommunfullmäktige ändras avseende allmänhetens frågestund så att den
som lämnat in en fråga inte behöver vara närvarande vid frågestunden för att få sin
fråga besvarad.

I Oxelösund finns det olika sätt för medborgarna att göra sin röst hörd och att få svar
på sina frågor. Utöver att ringa eller skicka brev/e-post direkt till politiken eller
verksamheterna erbjuder Oxelösund möjligheten att lämna medborgarförslag, e-
förslag, skicka in synpunkter via systemet Säg vad du tycker och att ställa frågor till
kommunfullmäktige under allmänhetens frågestund.

De olika påverkansmöjligheterna kompletterar varandra och medborgarna kan välja
det sätt som passar frågan och personen bäst. Det som särskiljer allmänhetens
frågestund är möjligheten till ett direkt svar och möjlighet till replikskifte mellan
frågeställaren och den som besvarar frågan. Syftet med allmänhetens frågestund när
det infördes var att ge invånarna ytterligare en möjlighet till dialog med de folkvalda
politikerna. Om frågeställaren inte närvarar vid frågestunden faller syftet med
allmänhetens frågestund och av den anledningen föreslås medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Svar på medborgarförslag om ändring av arbetsordning för
kommunfullmäktige
Medborgarförslag gällande ändring av arbetsordning för Oxelösunds kommuns
kommunfullmäktige

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Medborgarförslaget avslås.

______

Beslut till:
Förslagsställaren (för kännedom)
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Datum Dnr
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v 1.0
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Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Kommunstyrelseförvaltningen
Christina Kleemo

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om ändring av arbetsordning för
Oxelösunds kommuns kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Medborgarförslaget avslås.

2. Sammanfattning
Medborgarförslag har inkommit med förslag att arbetsordning för Oxelösunds kommuns
kommunfullmäktige ändras avseende allmänhetens frågestund så att den som lämnat in en
fråga inte behöver vara närvarande vid frågestunden för att få sin fråga besvarad.

I Oxelösund finns det olika sätt för medborgarna att göra sin röst hörd och att få svar på
sina frågor. Utöver att ringa eller skicka brev/e-post direkt till politiken eller verksamheterna
erbjuder Oxelösund möjligheten att lämna medborgarförslag, e-förslag, skicka in
synpunkter via systemet Säg vad du tycker och att ställa frågor till kommunfullmäktige
under allmänhetens frågestund.

De olika påverkansmöjligheterna kompletterar varandra och medborgarna kan välja det sätt
som passar frågan och personen bäst. Det som särskiljer allmänhetens frågestund är
möjligheten till ett direkt svar och möjlighet till replikskifte mellan frågeställaren och den
som besvarar frågan. Syftet med allmänhetens frågestund när det infördes var att ge
invånarna ytterligare en möjlighet till dialog med de folkvalda politikerna. Om frågeställaren
inte närvarar vid frågestunden faller syftet med allmänhetens frågestund och av den
anledningen föreslås medborgarförslaget avslås.

3. Ärendet
Oxelösund kommun har infört flera möjligheter för medborgarna att kunna vara med och
påverka kommunens verksamheter. I syfte att utveckla den lokala demokratin och arbeta
för att utöka medborgarnas inflytande och delaktighet i kommunen kan medborgarna idag
lämna medborgarförslag, lämna e-förslag, skicka in synpunkter via systemet Säg vad du
tycker samt att ställa frågor och ha dialog direkt med de folkvalda politikerna under
allmänhetens frågestund på kommunfullmäktiges sammanträden. De olika
påverkansmöjligheterna kompletterar varandra och ger medborgarna en valfrihet i hur de
önskar vara delaktiga.

Medborgarförslag
Ett medborgarförslag är ett förslag om att förändra eller förbättra något inom kommunen
som inte finns idag. Förslaget behöver vara konkret och måste röra kommunens
verksamhet eller ansvarsområde. Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärenden i
fullmäktige genom medborgarförslag. Det gäller även personer under 18 år och utländska
medborgare som inte har rösträtt. Alla inlämnade medborgarförslag kommer att besvaras
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Datum
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av antingen ansvarig nämnd eller av kommunfullmäktige om ärendet är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. När medborgarförslaget besvaras
av kommunfullmäktige får den som lämnat in förslaget delta i debatten. Två gånger om året
redovisas de medborgarförslag som ännu inte besvarats till kommunfullmäktige vilket
säkerställer att alla medborgarförslag blir behandlade.

E-förslag
Alla medborgare i Oxelösunds kommun har möjligheten att lämna ett e-förslag på
kommunens hemsida som sedan går att rösta på. Om ett enskilt förslag får 50 röster eller
fler inom 3 månader kommer förslaget att behandlas av ansvarig nämnd och den som
lämnat förslaget får en återkoppling om nämndens beslut. Om ett förslag berör flera
nämnder ska kommunfullmäktige behandla svaret.

Säg vad du tycker
Synpunkter på kommunens verksamheter kan lämnas in via ett formulär på kommunens
hemsida, via e-post, papperspost eller muntligen via telefon. Det är möjligt att vara anonym
men om kontaktuppgifter lämnas så återkopplar ansvarig verksamhet med svar och besked
om eventuella åtgärder med anledning av synpunkten. Alla synpunkter som lämnas in följs
upp och en sammanställning över inkomna synpunkter och dess hantering lämnas till
ansvarig nämnd en gång om året.

Allmänhetens frågestund
Allmänhetens frågestund ger kommunmedlemmar en möjlighet att ställa frågor direkt till
kommunfullmäktige och i de flesta fall få svar på samma sammanträde som frågan ställs.
Frågan ska vara skriftlig och avse något ämne som får behandlas av fullmäktige. Den ska
vara formulerad utan delfrågor och kunna läsas upp på tre minuter. Frågan ska lämnas in
senast kl. 16.00 två vardagar före fullmäktiges sammanträde för att svar ska hinna
förberedas. Frågeställaren ska närvara på sammanträdet och kan välja om denne själv vill
läsa upp sin fråga eller om ordförande ska läsa upp den. Efter att frågan blivit besvarad har
frågeställaren rätt till en replik, det vill säga yttra sig på nytt och bemöta svaret om så
önskas. Den som har lämnat svar har därefter möjlighet att kort kommentera
förslagsställarens replik.

Denna möjlighet till direkt interaktion mellan frågeställaren och de förtroendevalda som
särskiljer påverkansmöjligheten från övriga påverkansmöjligheter försvinner om kravet på
att närvara tas bort. Syftet när allmänhetens frågestund infördes i nuvarande form var att
ge kommuninvånarna ytterligare en möjlighet till dialog med de valda politikerna varför
medborgarförslaget föreslås avslås.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag gällande ändring av arbetsordning för Oxelösunds kommuns
kommunfullmäktige

Johan Persson Christina Kleemo
Kommunchef Kommunsekreterare

Beslut till:
Förslagsställaren (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-09-01

Utdragsbestyrkande

Ks § 130 Dnr KS.2021.104

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning gällande
allmänhetens frågestund

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige daterat 2021-08-11 fastställs.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har kommit till kommunfullmäktige om att införa möjligheten till
distansdeltagande under allmänhetens frågestund för den, som har svårighet att medverka
fysiskt. Utifrån förslaget utökar kommunfullmäktige sin arbetsordning med följande
ordalydelse: ”Vid särskilda behov som inte möjliggör fysisk närvaro kan frågeställaren i
samband med ställd fråga efterfråga en länk för att kunna koppla upp sig mot mötet digitalt.”

I Oxelösund finns det olika sätt för medborgarna att göra sin röst hörd och att få svar
på sina frågor. Utöver att ringa eller skicka brev/e-post direkt till politiken eller
verksamheterna erbjuder Oxelösund möjligheten att lämna medborgarförslag, e-
förslag, skicka in synpunkter via systemet Säg vad du tycker och att ställa frågor till
kommunfullmäktige under allmänhetens frågestund.

De olika påverkansmöjligheterna kompletterar varandra och medborgarna kan välja det sätt
som passar frågan och personen bäst. Det som särskiljer allmänhetens frågestund är
möjligheten till ett direkt svar och möjlighet till replikskifte mellan frågeställaren och den som
besvarar frågan.

Med hänsyn till medborgares olika villkor, bedöms en ändring av arbetsordningen kunna
införas för att underlätta för den, som har svårighet att fysiskt närvara under sammanträdets
gång. Arbetsordningen anger att ordföranden eller frågeställaren kan läsa upp frågan. I den
händelse att det skulle uppstå tekniska hinder för den medborgare som är med på länk som
inte möjliggör replikskifte, kommer frågan att besvaras utan replikskifte och sammanträdet
fortsätta enligt fastställd dagordning. Medborgaren bedöms då fortfarande ha fått sin fråga
besvarad och har möjlighet att ta del av sammanträdets inspelning, som ligger kvar på
Oxelösunds kommuns hemsida i två veckor efter sammanträdet. I enlighet med
arbetsordningen, kan frågan endast i undantagsfall behandlas/kompletteras på efterföljande
sammanträde.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning gällande allmänhetens frågestund
Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige (avseende sid 6-7), 2021-08-11
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-09-01

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige daterat 2021-08-11 fastställs.

______

Beslut till:
Kommunkansliet (FK)
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Datum Dnr

2021-08-10 KS.2021.104

OXL2
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Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Kommunstyrelseförvaltningen
Jana Hilding

Kommunstyrelsen

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning gällande
allmänhetens frågestund

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige daterat 2021-08-11 fastställs.

2. Sammanfattning
Ett medborgarförslag har kommit till kommunfullmäktige om att införa möjligheten till
distansdeltagande under allmänhetens frågestund för den, som har svårighet att medverka
fysiskt. Utifrån förslaget utökar kommunfullmäktige sin arbetsordning med följande
ordalydelse: ”Vid särskilda behov som inte möjliggör fysisk närvaro kan frågeställaren i
samband med ställd fråga efterfråga en länk för att kunna koppla upp sig mot mötet
digitalt.”

I Oxelösund finns det olika sätt för medborgarna att göra sin röst hörd och att få svar
på sina frågor. Utöver att ringa eller skicka brev/e-post direkt till politiken eller
verksamheterna erbjuder Oxelösund möjligheten att lämna medborgarförslag, e-
förslag, skicka in synpunkter via systemet Säg vad du tycker och att ställa frågor till
kommunfullmäktige under allmänhetens frågestund.

De olika påverkansmöjligheterna kompletterar varandra och medborgarna kan välja det sätt
som passar frågan och personen bäst. Det som särskiljer allmänhetens frågestund är
möjligheten till ett direkt svar och möjlighet till replikskifte mellan frågeställaren och den
som besvarar frågan.

Med hänsyn till medborgares olika villkor, bedöms en ändring av arbetsordningen kunna
införas för att underlätta för den, som har svårighet att fysiskt närvara under
sammanträdets gång. Arbetsordningen anger att ordföranden eller frågeställaren kan läsa
upp frågan. I den händelse att det skulle uppstå tekniska hinder för den medborgare som är
med på länk som inte möjliggör replikskifte, kommer frågan att besvaras utan replikskifte
och sammanträdet fortsätta enligt fastställd dagordning. Medborgaren bedöms då
fortfarande ha fått sin fråga besvarad och har möjlighet att ta del av sammanträdets
inspelning, som ligger kvar på Oxelösunds kommuns hemsida i två veckor efter
sammanträdet. I enlighet med arbetsordningen, kan frågan endast i undantagsfall
behandlas/kompletteras på efterföljande sammanträde.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning gällande allmänhetens
frågestund, 2021-08-10
Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige (avseende sidorna 6–7), 2021-
08-11
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Johan Persson Jana Hilding
Kommunchef Kommunsekreterare/kanslichef

Beslut till:
Kommunkansliet (FK)
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Arbetsordning för Oxelösunds
kommuns kommunfullmäktige

2 (12)

Datum

2018-06-25

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i Kommunallag (2017:725) (KL)
eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Antalet ledamöter (5 kap 5-7 §§ KL)

§ 1 Fullmäktige har 31 ledamöter.

I Vallag (2005:837) finns det bestämmelser om antalet ersättare.

Presidium (5 kap 11 § KL)

§ 2 De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer
fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice
ordförande (presidium).

Presidievalen ska förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av
december.

Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

§ 3 Till dess presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har
varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av
dem vara ålderspresident.

§ 4 Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller
från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske, välja en annan ledamot
för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått.

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör
ålderspresidenten ordförandes uppgifter.

Tid och plats för sammanträden (5 kap 12 § KL)

§ 5 Fullmäktige ska innan årets slut fastställa sammanträdesplan för
nästkommande år.

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda
fullmäktige första gången i oktober månad.

§ 6 Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordförande bestämmer, efter
samråd med vice ordförandena.

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordförandena
och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det
extra sammanträdet.

§ 7 Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden, efter samråd med
vice ordförandena, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet.
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Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in, eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje
ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast och minst en
vecka före den bestämda sammanträdesdagen, anslås på kommunens
anslagstavla.

§ 8 Ordföranden bestämmer, efter samråd med vice ordförandena, platsen för
fullmäktiges sammanträden.

§ 8a Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare
kan se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans
ska i förväg anmäla detta till kommunkansliet och kommunfullmäktiges
ordförande. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde

§ 9 Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta
sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för
sammanträdet.

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett
sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en
kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte
utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och
ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen
för det fortsatta sammanträdet.

Ärenden och handlingar till sammanträdena

§ 10 Ordföranden bestämmer, efter samråd med vice ordförandena, när
fullmäktige ska behandla ett ärende, om ej annat följer av lag.

§ 11 Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i
de ärenden som tagits in i kungörelsen, ska skickas till varje ledamot och
ersättare minst en vecka före sammanträdet.

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska
tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i
sammanträdeslokalen under sammanträdet.
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Interpellationer ska tillställas samtliga ledamöter och ersättare tillsammans med
övriga handlingar före det sammanträde vid vilket interpellationen avses bli
besvarad.

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare (5
kap. 72 § punkt 4 KL)

§ 12 En ledamot, som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av
ett sammanträde, ska snarast meddela respektive gruppledare. Gruppledaren
ansvarar för att ersättaren underrättas om tjänstgöring. Gruppledaren ansvarar
även för att meddela kommunfullmäktiges sekreterare om vilka ersättare som ska
tjänstgöra.

§ 13 Om en ledamot, utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde,
eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående
sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur
att tjänstgöra.

§ 14 Det som sagts om ledamot i 12 och 13 §§ gäller också för ersättare som
kallats till tjänstgöring.

§ 14 a Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in
och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger
särskilda skäl för det, bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett
ärende.

Upprop

§ 15 En uppropslista över de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas
tillgänglig under hela sammanträdet.

I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop. Uppropet
avslutas med klubbslag.

Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt
sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.

Protokollsjusterare (5 kap 69 § KL)

§ 16 Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från
sammanträdet.

Sedan uppropet har förrättats enligt § 15, väljer fullmäktige två ledamöter att
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i
förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.
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Turordning för handläggning av ärendena

§ 17 Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i
kungörelsen.

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.

Ett enigt fullmäktige beslutar med stöd av 5 kap 52 § KL dels om ett ärende som
inte finns med i kungörelsen får tas upp till behandling, dels när det i så fall ska
behandlas under sammanträdet.

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.

Yttranderätt vid sammanträdena (5 kap 32, 40-41 §§, 10 kap. 3 § KL)

§ 18 Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller gemensam nämnd
vars verksamhetsområde ett ärende berör, får delta i överläggningen i ärendet.

Ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning får delta i
överläggningen i ett ärende som beredningen har handlagt..

Ordförandena i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som
besvarar en interpellation eller en fråga, får delta i den överläggning som hålls
med anledning av svaret.

Styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 3 § KL, får delta i
överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i
företaget.

Ej tjänstgörande ersättare får delta i överläggningarna.

§ 19 Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar
revisionsberättelsen och årsredovisningen.

Revisorerna får också delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende
som berör revisorernas egen förvaltning och som väckts särskilt av revisorerna,
enligt 5 kap 22 § punkt 3 KL.

Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av
revisionsberättelsen 5 kap. 32 § andra stycket KL.

§ 20 Ordföranden låter, efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning
som behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och
fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att
lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående
sakkunniga.

Ingår kommunen i en samverkan genom gemensam nämnd får ordföranden efter
samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla
ordföranden och vice ordföranden i den gemensamma nämnden och anställda i
de samverkande kommunerna/landstinget för att lämna upplysningar vid
sammanträdena.
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Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden, efter samråd
med vice ordförandena, i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna
upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.

§ 21 Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden.

Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid
sammanträdena.

Vägledningsdebatt

§ 22 Utöver möjligheterna att ställa interpellationer och frågor kan ledamot
anmäla till fullmäktiges presidium att han/hon vill debattera en eller flera ämnen,
vilka sedermera, efter regelmässig beredning, kan komma att bli föremål för
slutgiltiga beslut av fullmäktige.

Fullmäktiges presidium bestämmer efter samråd med kommunstyrelsens
presidium när och om en sådan vägledningsdebatt ska äga rum samt om även
nämndledamöter och allmänheten ska inbjudas att delta i denna.

När en vägledningsdebatt hålls ska inga beslut fattas. Ordföranden ser till
emellertid att under debatten framförda idéer och synpunkter blir antecknade, och
att de på lämpligt sätt delges debattdeltagarna.

Allmänhetens frågestund

§ 23 Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund)
vid fullmäktiges samtliga sammanträden utom vid mål- och budgetsammanträdet
och vid extra sammanträden. Frågor ska avse ämnen som får behandlas av
fullmäktige. Inbjudan till allmänhetens frågestund anges i kungörelsen.

Allmänhetens frågestund hålls efter att mötet öppnats och sedan ajournerats.
Frågestunden pågår i längst 30 minuter. Vid behov kan frågestunden fortsätta
efter mötet.

Frågeställaren måste vara kommunmedlem och får inte vara anonym.

Frågor ska besvaras under innevarande sammanträde. Vid särskilda behov som
inte möjliggör fysisk närvaro kan frågeställaren i samband med ställd fråga
efterfråga en länk för att kunna koppla upp sig mot mötet digitalt.

Endast i undantagsfall kan frågan behandlas/kompletteras på följande
sammanträde.

Frågor ska vara skriftliga och lämnas in senast klockan 16.00 två vardagar före
sammanträdet.

Frågor ska vara skriftliga, vara formulerade utan delfrågor samt kunna läsas upp
på tre minuter.

Fullmäktiges ordförande avgör, i samråd med presidiet, om frågan inte ska
besvaras och varför.

Frågeställaren ska närvara på mötet. Frågeställaren eller ordföranden läser upp
frågan innan den besvaras.
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Normalt besvaras en fråga av ordförande i berörd nämnd, men denne kan
överlåta åt annan (även tjänsteman) att svara.

Frågeställaren har rätt till en (1) replik på högst två minuter i omedelbar
anslutning till att frågan besvaras.

Den som har lämnat svar har rätt att kort kommentera frågeställarens replik.

Talarordning och ordning vid sammanträdena

§ 24 Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den
ordning i vilken denna anmält sig och blivit uppropad.

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort
inlägg på högst två minuter för ett genmäle med anledning av vad en talare
anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att
få göra inlägget framställts.

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse
av ordförande rättar sig, får ordföranden ta från denne ordet. I övrigt får ingen
avbryta en talare under dennes anförande.

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter
tillsägelse.

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra får ordföranden upplösa
sammanträdet.

Yrkanden

§ 25 När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och
kontrollerar att de har uppfattats rätt.

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något
yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.

Om ordföranden anser att det behövs, ska den ledamot som har framställt ett
yrkande avfatta det skriftligt.

Deltagande i beslut (4 kap 24-26 §§ KL)

§ 26 En ledamot, som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta
till ordföranden innan beslutet fattas.

En ledamot, som inte har gjort en sådan anmälan, anses ha deltagit i beslutet om
fullmäktige fattar det med acklamation.

Omröstningar

§ 27 När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna
som har utsetts att justera protokollet.
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Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop.
Uppropet sker enligt uppropslistan.

Ordföranden avger alltid sin röst sist.

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag.
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra
eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny
omröstning genomföras omedelbart.

§ 28 En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning, ska uppta så många
namn som valet avser, samt vara omärkt, enkel och sluten.

En valsedel är ogiltig:

1 om den upptar namnet på någon som inte är valbar,

2 om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,

3 om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som nu sagts gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt
valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

Motioner och medborgarförslag

§ 29 En motion/ett medborgarförslag ska vara skriftlig och egenhändigt
undertecknad av en eller flera ledamöter/kommuninvånare.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion/medborgarförslag.

En motion/ett medborgarförslag väcks genom att den ges in till
kommunstyrelseförvaltningen eller lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid
ett sammanträde.

Kommunfullmäktige får överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i
ärenden som väckts genom medborgarförslag om ärendet inte är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen (5 kap. 1 § KL).
Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen
kommer att handlägga ärendet.

Följande bestämmelser avser handläggningen i fullmäktige och gäller inte i de fall
fullmäktige överlåter ärendet till nämnd.

Den som lämnar ett medborgarförslag får delta i debatten när förslaget besvaras.

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner och
medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträden en gång under våren och en gång under
hösten.
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Företagens initiativrätt

§ 30 Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka
ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldiga att se till att
fullmäktige får ta ställning till

Interpellationer (5 kap 59-63 §§ KL)

§ 31 En interpellation ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknad av en
ledamot.

Den ska ges in till kommunstyrelsens kontor eller lämnas vid ett sammanträde
med fullmäktige.

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.

En ersättare som har ställt en interpellation får deltaga i överläggningen då svaret
på interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid
sammanträdet eller inte.

En interpellation bör bevaras senast under det sammanträde som följer närmast
efter det då interpellationen ställdes. Om den lämnats in senast 10 arbetsdagar
före ett sammanträde bör den besvaras på detta sammanträde.

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift bör tas in i kungörelsen om
att interpellationssvar kommer att lämnas vid ett visst sammanträde. Den ledamot
som har ställt interpellationen ska få ta del av svaret dagen före den
sammanträdesdag, då svaret ska lämnas.

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap
2-6 §§ KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts, överlämna till
en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet
av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett
kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag
har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.

Frågor (5 kap 64 § KL)

§ 32 En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.

Den ska ges in till kommunstyrelsens kontor eller lämnas vid ett sammanträde
med fullmäktige.

Vad som sägs i § 30 gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan
behöver dock inte vara skriftlig. En fråga bör besvaras under det sammanträde
vid vilket den har ställts.

Beredning av ärendena (5 kap 26-28 §§ KL)

§ 33 Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de
ärenden som kommunfullmäktige ska behandla ska remitteras.
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Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om
remiss av sådana ärenden.

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning

§ 34 Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena frågor och ärenden
om ansvarsfrihet och anmärkning.

Fullmäktigeberedning

§ 35  Kommunfullmäktige kan välja att inrätta en kommunfullmäktigeberedning.

I samband med att en kommunfullmäktigeberedning inrättas väljs först antalet
ledamöter och eventuella ersättare. Sedan väljs de personer som för uppdragen
anses lämpliga. Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och
eventuellt en vice ordförande för den tid som de har valts till ledamöter.

En fullmäktigeberedning bereder de ärenden som fullmäktige beslutat att
överlämna till beredningen.

En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen som hör till
beredningens uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de framställningar som
beredningen finner påkallade.

En fullmäktigeberedning får från kommunens nämnder och anställda begära in de
upplysningar och de yttrande som behövs för att beredningen ska kunna fullgöra
sina uppgifter.

Fullmäktige får tillsätta en eller flera särskilda fullmäktigeberedningar för
beredning av ett visst ärende eller behandling av en viss fråga.

Fullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter och eventuella
ersättare i en särskild beredning samt mandattid/tidpunkt när beredningen ska ha
slutfört sitt uppdrag.

För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen
är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutförhet
och protokoll.

Beredningsorgan för kommunrevisionens budget och räkenskaper

§ 36 Kommunfullmäktiges presidium ska senast före oktobers utgång upprätta
förslag till budget för revisorernas verksamhet 11 kap. 8§ KL.

Presidiet har att granska revisorernas egna räkenskaper och förvaltning.

Valutskott

§ 37 På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige, väljer fullmäktige ett
valutskott för den löpande mandatperioden.

Valutskottet består av sju ledamöter och lika många ersättare.

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.
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Valutskottet ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valutskott eller
fyllnadsval som inte är ordförandeval.

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående
beredning.

Valutskottet bestämmer själv sina arbetsformer.

Justering av protokollet (5 kap 69 § KL)

§ 38 Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett
sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar
de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett.

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den.

Reservation (4 kap 27 § KL)

§ 39 Reservation mot fullmäktiges beslut ska göras skriftligt. Om ledamoten vill
motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska
lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av
protokollet. Den skriftliga reservationen ska föras in i protokollet.

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och
senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.

Sekreteraren

§ 40 Som sekreterare i kommunfullmäktige och i kommunfullmäktiges utskott
tjänstgör kommunsekreteraren om inte annat påkallats av omständigheterna.

Expediering m.m.

§ 41 Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer
som berörs av besluten i protokollet.

Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela
protokollet.

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges
skrivelser och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte
fullmäktige beslutar annat.
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Gruppledarnas uppdrag och ansvar

§ 42 Gruppledare:

a) Gruppledare utses för varje parti representerat i fullmäktige med undantag
för de partier som utsett antingen kommunalråd, oppositionsråd eller
ordförande i nämnd.

b) Gruppledare ansvarar för att hålla sig allmänt informerade om den
kommunala verksamheten, inklusive de kommunala bolagen, och
ansvarar för att informationen vidarebefordras till egna representanter i
nämnder och styrelser samt den egna partiorganisationen. Gruppledaren
är kontaktperson gentemot kommunens förvaltningsorganisation.

c) Gruppledare ansvarar för att leda den egna partigruppen i fullmäktige. I
det ingår vissa administrativa åtaganden såsom att vidarebefordra viktig
information till partigruppen samt tillse, såvitt detta är möjligt, att
tjänstgörande ersättare finns på plats vid ordinarie ledamots frånvaro.

d) Vid gruppledarens frånvaro övergår ansvaret tillfälligt till annan av partiet
utsedd ledamot representerad i fullmäktige.
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