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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

Plats och tid

Kommunhuset, Hävringe 293 kl 08.30 - 15:31
Ajournering kl 09:50-10:00, 11:05-11:20, 12:08-13:17, 14:25-14:43,
15:06-15:11

Beslutande Catharina Fredriksson (S)
Linus Fogel (S)
Patrik Renfors (V)
Tommy Karlsson (S)
Dag Bergentoft (M)
Britta Bergström (S)
Katarina Berg (M)
Klas Lundbergh (L)
Jan-Eric Eriksson (SD)

Ej tjänstgörande Astrid Öhman Asp (S)
ersättare och övriga Dagmara Mandrela (SD)
deltagare Calinge Lindberg (S)

Rune Tschemernjack (S)
Eva Lantz (M)
Anders Berglund (M)
Göran Bernhardsson (KD)

Mårten Johansson Sekreterare
Johan Persson Kommunchef
Magnus Petersson Ekonomichef §116
Patric Landin Kommunstrateg §116
Henny Larsson Biträdande kommunchef §116
Sarah Heltborg Ronélius Fastighetsekonom §116
Martin Englund Fastighetsförvaltare §116
Pär Blom Projektchef, Kustbostäder §116

Underskrifter Sekreterare ……………………………………………
Mårten Johansson

Paragrafer 116 - 130

Ordförande ……………………………………………
Catharina Fredriksson

Justerande …………………………………………..
Dag Bergentoft

UNDERSKRIVET ORIGINAL FÖRVARAS I KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGENS ARKIV
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2022-10-26

Datum för
anslagsuppsättande 2022-

Datum för
anslagsnedtagande 2022-

Förvaringsplats för
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift …………………………………………
Mårten Johansson

Ks § 116 Information och föredragningar 2021 4

Ks § 117 Internkontrollplan 2022 5 - 6

Ks § 118 Utredning om intern upphandling 7 - 8

Ks § 119 Omfördelning från investeringsreserven till MSN för Investering
Sammankoppling GC-väg längs 510 "Kustlinjen"

9 - 10

Ks § 120 Redovisning av delegationsbeslut 11

Ks § 121 Delgivningar till kommunstyrelsen 2022 12

Ks § 122 Information från kommunalråd och kommunchef 13

Ks § 123 Mål och budget 2023-2025 14 - 16

Ks § 124 Taxor 2023 17 - 19

Ks § 125 Avkastningskrav kommunala bolag 2023 20 - 21

Ks § 126 Revidering av reglemente för gemensamma patientnämnden 22 - 23

Ks § 127 Revidering av riktlinjer för Oxelösunds kommun gällande bidrag
till studieförbunden

24 - 25

Ks § 128 Redovisning av partistöd 2021 och utbetalning 2023 26 - 29

Ks § 129 Sammanträdesdagar 2023 30 - 31

Ks § 130 Kommunstyrelsens balanslista 2022 32
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

Ks § 116 Dnr KS.2021.1

Information och föredragningar 2021

Kommunstyrelsens beslut

Informationen och föredragningarna godkänns

Dagens sammanträde

Ajournering 9:50-10:00, 11:05-11:20

· HR-chef Henny Larsson och kommunstrateg Patric Landin leder en
workshop med kommunstyrelsen avseende kommunstyrelsens
verksamhetsplan 2023.

· Kommunstrateg Patric Landin leder en workshop med kommunstyrelsen
avseende kommunens policy för målstyrning och roller.

· Projektchef vid Kustbostäder AB Pär Blom informerar om
kommunfastigheters underhållsplan.

· Ekonomichef Magnus Petersson och kommunstrateg Patric Landin
informerar om ägardirektiv gentemot de kommunala bolagen samt mål och
budget inför 2023.

______
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

Ks § 117 Dnr KS.2021.112

Internkontrollplan 2022

Kommunstyrelsens beslut

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan per oktober 2022 godkänns

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har fastställt en internkontrollplan för styrelsens verksamheter 2022.
Uppföljning av planen sker två gånger under året, i maj och oktober.

2.1 Uppföljning i oktober 2022

Enligt internkontrollplan ska följande rutiner/system granskas inför redovisning till
kommunstyrelsen i oktober 2022:

Kommunstyrelseförvaltningen har följt upp rutinerna/systemen i enlighet med de
kontrollmoment som fastställts i internkontrollplanen.

Uppföljningen visar på avvikelser när det gäller tillämpning av vissa av de granskade
styrdokumenten inom kontrollmomenten Koncerngemensamma styrdokument och policyer.

Konsekvenserna bedöms som ”kännbara”, med innebörden att de kan uppfattas som
besvärande för intressenter och för kommunen. Åtgärder planeras för att hantera
avvikelserna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-10-04. Uppföljning av IKP oktober 2022

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan per oktober 2022 godkänns.

o Behörighet till IT-system

o Koncerngemensamma styrdokument och policyer

o Hyres- tomträtt- och arrendeavtal

o Investeringar
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

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

______

Beslut till:
Biträdande kommunchef (för åtgärd)

Kanslichef (för åtgärd)

Kommunrevisorerna (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

Ks § 118 Dnr KS.2021.143

Utredning om intern upphandling

Kommunstyrelsens beslut

1. Rapporten godkänns.

2. Uppdraget att utreda och föreslå ansvar för och organisation av de tjänster som
Kustbostäder AB idag genomför på uppdrag av kommunen så att dessa följer
upphandlingslagstiftningen (LOU) medges förlängd genomförandetid till 2022-12-31.

3. Uppdrag att tillse att en dokumenterad process och plan för planerat underhåll av
kommunens verksamhetsfastigheter utarbetas och färdigställs under 2022 medges förlängd
genomförandetid till 2023-06-30.

Sammanfattning

Vid sammanträdet 2021-11-24 § 191 behandlades utredning kring intern upphandling
rörande de tjänster som Kustbostäder i Oxelösund AB idag genomför på uppdrag av
kommunen och dess överensstämmelse med Lagen om offentlig upphandling (LoU).
Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunchefen i uppdrag att utifrån de alternativ som
föreslås i utredningen utreda och föreslå ansvar för och organisation av de tjänster som
Kustbostäder AB idag genomför på uppdrag av kommunen så att dessa följer
upphandlingslagstiftningen (LOU). Kommunchefen gavs också i uppdrag att tillse att en
dokumenterad process och plan för planerat underhåll av kommunens
verksamhetsfastigheter utarbetas och färdigställs under 2022. Kommunstyrelsen beslutade
också att de båda uppdragen skall återrapporteras till kommunstyrelsen per 2022-04-27
samt per 2022-10-26.

Vid sammanträdet den 27:e april 2022 lämnades den första rapporten till kommunstyrelsen
vid vilket ekonomichef och kommunchef redovisade en reviderad plan för genomförandet av
uppdraget. Med anledning av rapporten beslutade kommunstyrelsen enligt förslag att anlita
en konsult för att genomföra uppdraget.

Sedan dess har arbetet genomförts i två parallella processer och tre planerade faser. En
juridisk process och en verksamhetsbaserad process.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks Utredning om intern upphandling
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Kommunchef Johan Persson föredrar ärendet för kommunstyrelsen.

Framskrivet förslag

1. Rapporten godkänns.

2. Uppdraget att utreda och föreslå ansvar för och organisation av de tjänster som
Kustbostäder AB idag genomför på uppdrag av kommunen så att dessa följer
upphandlingslagstiftningen (LOU) medges förlängd genomförandetid till 2022-12-31.

3. Uppdrag att tillse att en dokumenterad process och plan för planerat underhåll av
kommunens verksamhetsfastigheter utarbetas och färdigställs under 2022 medges
förlängd genomförandetid till 2022-12-31

Förslag

Ordförande yrkar på att genomförandetiden avseende uppdraget att tillse att en
dokumenterad process och plan för planerat underhåll av kommunens
verksamhetsfastigheter förlängs till 2023-06-30 avseende beslutspunkt 3.

Beslutsgång punkt 1

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

Beslutsgång punkt 2

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med det samma, med redaktionell rättelse av
slutdatum till 2022-12-31.

Beslutsgång punkt 3

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut samt det egna
ändringsyrkandet och ställer dessa mot varandra och finner att styrelsen beslutar i
enlighet med det egna ändringsyrkandet.

______

Beslut till:
Kustbostäder (för åtgärd)

Ekonomichef (för åtgärd)

Kommunchef (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

Ks § 119 Dnr KS.2022.129

Omfördelning från investeringsreserven till MSN för Investering
Sammankoppling GC-väg längs 510 "Kustlinjen"

Kommunstyrelsens beslut

Omfördelning av 4,2 mkr från investeringsreserven till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden för investering sammankoppling gång- och cykelväg längs 510
”Kustlinjen” godkänns.

Sammanfattning

Under många år har investeringen för sammankoppling av GC-vägen längs väg 510
”Kustlinjen” funnits i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget.
Investeringen sker dock i samverkan med Trafikverket och under dessa år har investeringen
inte kunnat genomföras.

Investeringsmedel har därför flyttats till investeringsreserven från år 2022 i avvaktan på
Trafikverkets agerande. Den planerade investeringen är i ett nytt skede och förväntas kunna
påbörjas under året. Kommunens medfinansiering av åtgärden budgeteras till 4,2 mkr. Den
del av investeringen som inte kommer att avslutas under året kommer att begäras
tilläggsbudgeterad till kommande budgetår. I händelse av att tilldelade investeringsmedel
överskrider faktisk utgift skall överskottet återföras till investeringsreserven.

Finansieringen på 4,2 mkr föreslås ske via omfördelning från investeringsreserven till miljö-
och samhällsbyggnadsnämnden.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks Omfördelning investeringsreserven till MSN

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Godkänna omfördelning av 4,2 mkr från investeringsreserven till Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden för investering Sammankoppling GC-väg längs 510
”Kustlinjen”.

Beslutsgång

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

______

Beslut till:
Controller (för åtgärd)
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (för kännedom)



Sammanträdesprotokoll Blad 10

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

Ks § 120 Dnr KS.2022.3

Redovisning av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen godkänns

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän
enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till
kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller
fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad
delegation.

____________

Redovisning av delegationsbeslut, kommunstyrelsen 2022-10-26

Beslutsfattare Beslutsdatum Punkt i del.
ordn

Beslutets innehåll i
korthet

Beslutet
hittas

Marie Lindholm 2022-09-01-
2022-09-30

B.12 Bifall
bostadsanpassningsbidrag

Castor

Marie Lindholm 2022-09-01-
2022-09-30

B.12 Helt avslag
bostadsanpassningsbidrag

Castor

Johan Persson 2022-07-13 A.24 Riktlinjer för
kommunikation

Castor

Maria Malmberg/

Kjell Andersson

2022-06-01 –
2022-09-31

A.16 Yttrande
bygglovsremisser

Castor

Maria Malmberg/

Kjell Andersson

2022-06-01 –
2022-09-31

B.9 Avtal båtplatser Castor

Kjell Andersson 2022-09-19 A.19 Yttrande remiss
vattenverksamhet

Castor

Kjell Andersson 2022-08-08
2022-08-09

B.4 Försäljning fastigheter

Stora Bullerstenen 4

Lilla Bullerstenen 1

Castor

Maria Malmberg 2022-06-02 B.11 Tillägg till bostadsarrende

Duvholmen 24

V Femöre 35

Castor
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

Ks § 121 Dnr KS.2022.2

Delgivningar till kommunstyrelsen 2022

Kommunstyrelsens beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde den 2022-09-27 § 88-22 -
Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR i Sörmland, 2022
Protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde den 2022-09-27 § 89-22 -
Sörmlandstaxan prisjusteringar 2023

______
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

Ks § 122 Dnr KS.2022.4

Information från kommunalråd och kommunchef

Sammanfattning

Kommunalrådet Catharina Fredriksson (S) informerar om:

· I SKR:s invånarundersökning "Kritik på teknik", får Oxelösund höga betyg
ifrån invånarna avseende gator, parker, VA och renhållning.

· Kommunalråd, oppositionsråd och näringslivsansvarig åker till nätverket
Sveriges industrikommuner i Ludvika 27-28 oktober.

· Länsstyrelsen och länets kommuner har haft en träff avseende
energieffektiviseringar/besparingar med anledning av ett uppdrag från
regeringen om att minska energiförbrukningen. Länsstyrelsen ska också
fungera som ett stöd till kommunerna och främja samverkan i denna fråga.

· Kommunen och länsstyrelsen har haft ett möte avseende länsmottagande
gällande flyktingverksamhet.

Kommunchef Johan Persson informerar om:

· Den 26 oktober håller SKR en informationsträff avseende det framtida
ekonomiska läget för landets kommuner.

· Den 27 oktober äger kommundirektörsnätverket i Sörmland rum där man
kommer att diskutera bland annat regional utveckling och
kollektivtrafikfrågor.

· Rivningen av Oxelö förskola har startat.

· Renoveringen av stallet på Stjärnholm har startat.

· Renoveringen av Peterslundsskolan har startat.

· Ny arrendeomförhandling har startat.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

Ks § 123 Dnr KS.2022.25

Mål och budget 2023-2025

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Mål och Budget 2023–2025 fastställs.

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

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

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

5. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under 2023 rätt att omsätta lån, d.v.s att låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året.

6. Fastställa nivåerna på KF:s Barn- och elevpeng i de olika åldersintervallerna enligt tabell
på sidan 20 i mål- och budgetförslaget under rubriken Kommunfullmäktiges barn- och
elevpeng.

Sammanfattning

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

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

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

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

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

Kommunen budgeterar ett resultatkrav på 0,0 % för 2023–25. För att uppnå ett 0-resultat år
2024 och 2025 används 15,1 mkr respektive 15,4 mkr av tidigare avsatta medel ur
resultatutjämningsreserven för att därmed uppfylla resultatmålet även 2024 och 2025.

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

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

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

- Utbildningsnämnden effektiviseringsbeting på 3,3 mkr år 2023, vilket följer med även 2024
och 2025.

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

Investeringsnivån för 2023 ligger på 187 mkr. För 2024 ligger nivån på 107 mkr och för 2025
på 50 mkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks – Mål och Budget 2023–2025
Bilaga – Mål och budget 2023–2025
Bilaga – Mål och budget 2023–2025 M,KD,L och SD

Dagens sammanträde

I antagen budgetbilaga har redaktionella ändringar gjorts på sidan 17 och 21, vilka
redovisas för kommunstyrelsen vid sittande bord.

Framskrivet förslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Mål och Budget 2023–2025 fastställs enligt bilaga.

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

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

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

5. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under 2023 rätt att omsätta lån, d.v.s att låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året.

6. Fastställa nivåerna på KF:s Barn- och elevpeng i de olika åldersintervallerna enligt tabell
på sidan 20 i mål- och budgetförslaget under rubriken Kommunfullmäktiges barn- och
elevpeng.

Förslag

1. Dag Bergentoft (M) yrkar på att fastställa mål- och budget 2023-2025 enligt
budgetbilaga från M,KD,L och SD avseende beslutspunkt 1.

2. Patrik Renfors (V), Tommy Karlsson (S), Linus fogel (S), Catharina Fredriksson
(S), Britta Bergström (S) yrkar bifall till framskrivet förslag i beslutspunkt 1.

3. Patrik Renfors (V), Tommy Karlsson (S), Linus fogel (S), Catharina Fredriksson
(S), Britta Bergström (S) yrkar avslag på Dag Bergentofts (M) ändringsyrkande (1).
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

4. Dag Bergentoft (M), Katarina Berg (M), Jan-Eric Eriksson (SD) och Klas
Lundbergh (L) yrkar avslag till framskrivet förslag till beslut avseende beslutspunkt
1.

5. Katarina Berg (M), Jan-Eric Eriksson (SD) och Klas Lundbergh (L) yrkar bifall till
Dag Bergentofts (M) ändringsyrkande (1) avseende beslutspunkt 1.

Beslutsgång punkt 1

1. Ordförande ställer Dag Bergentofts (M) ändringsyrkande mot Patrik Renfors (V),
Tommy Karlssons (S), Linus Fogels (S), Catharina Fredrikssons (S), Britta
Bergströms (S) avslagsyrkande och finner att styrelsen avslår Dag Bergentofts (M)
ändringsyrkande.

2. Ordförande ställer framskrivet förslag till beslut mot Dag Bergentofts (M),
Katarina Bergs (M), Jan-Eric Erikssons (SD) och Klas Lundberghs (L)
avslagsyrkande och finner att styrelsen beslutar enligt framskrivet förslag till beslut.

Beslutsgång punkt 2-6

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

Reservation

Dag Bergentoft (M), Katarina Berg (M), Klas Lundbergh (L) och Jan-Eric Eriksson
(SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut avseende beslutspunkt 1.

______

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

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

Ks § 124 Dnr KS.2022.93

Taxor 2023

1.1 Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1.2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

A) För miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde

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

B) För utbildningsnämndens verksamhetsområde

Avgifter för Kulturskolan fastställs enligt följande:

C) För vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

1. Ingen förändring av egenavgiften vid färdtjänstresor.

2. Ingen förändring av egenavgiften för medresenär vid riksfärdtjänstresor.

3. Ingen förändring av patientavgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel.

D) För Oxelö Energis verksamhetsområde:

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

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

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

4. Samtliga komponenter i renhållningstaxan höjs med 5%

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

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

1. Avgift för bojplats (båtplats) fastställs till 201 kr/m2

2. Avgift för gästplats i gästhamnen fastställs till 270 kr/natt
3. Ingen förändring av avgiften för registrering i tomtkö
4. Ingen förändring av avgiften för registrering i fritidshuskön
5. Ingen förändring av årlig köavgift för hyra av kommunens fritidshus
6. Ingen förändring av avgifter för fiskehamnen
7. Ingen förändring av avgifter för kopiering av allmänna handlingar

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

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

Sammanfattning

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

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

1.1 Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1.2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

A) För miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde

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

Kommunfullmäktige beslutade i april 2015 att fastställa grunderna för
beräkning av de flesta av kommunens taxor och avgifter. För dessa taxor
delegerades också beslutsrätten gällande avgiftsnivåer till berörda nämnder
och styrelser.

För de taxor där kommunfullmäktige beslutar om taxor och avgiftsnivåer har
kommunstyrelseförvaltningen samlat in berörda nämnders och styrelsers
förslag till taxor och avgifter för 2023.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att, för egen del,
fastställa föreslagna avgifter enligt förvaltningens förslag.

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

1. Avgift för bojplats (båtplats) fastställs till 201 kr/m2

2. Avgift för gästplats i gästhamnen fastställs till 270 kr/natt
3. Ingen förändring av avgiften för registrering i tomtkö
4. Ingen förändring av avgiften för registrering i fritidshuskön
5. Ingen förändring av årlig köavgift för hyra av kommunens fritidshus
6. Ingen förändring av avgifter för fiskehamnen
7. Ingen förändring av avgifter för kopiering av allmänna handlingar
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

B) För utbildningsnämndens verksamhetsområde

Avgifter för Kulturskolan fastställs enligt följande:

C) För vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

1. Ingen förändring av egenavgiften vid färdtjänstresor.

2. Ingen förändring av egenavgiften för medresenär vid riksfärdtjänstresor.

3. Ingen förändring av patientavgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel.

D) För Oxelö Energis verksamhetsområde:

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

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

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

4. Samtliga komponenter i renhållningstaxan höjs med 5%

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

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

Beslutsgång

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

______

Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen (För åtgärd)

Kustbostäder AB (För åtgärd)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (För åtgärd)

Vård- och omsorgsnämnden (För kännedom)

Utbildningsnämnden (För åtgärd)

Oxelö Energi AB (För åtgärd)

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

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

Ks § 125 Dnr KS.2022.138

Avkastningskrav kommunala bolag 2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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

Sammanfattning

Avkastningsplanen för de kommunala bolagen skall ses över årligen. Planen har diskuterats
i kommunens moderbolag Förab och i dialog med dotterbolagen Kustbostäder i Oxelösund
AB (Kustbostäder) och Oxelö Energi AB (Oxelö energi), Planen har även diskuterats i
kommunstyrelsen 2022-08-31. Den har också varit på remiss i styrelserna för Oxelö Energi
AB och Kustbostäder AB.
I avkastningsplanen finns krav på avkastning, soliditet för de båda dotterbolagen
och plan för utdelning till kommunen. Planen innebär en utdelning från Förab till
kommunen på 1 mkr för 2022 och 1 mkr per år för perioden 2023-2025

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks avkastningskrav kommunala bolag 2023
Avkastningsplan 2022 Oxelösund_220707

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Godkänna bifogat förslag till avkastningsplan för Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö
Energi AB för 2022 - 25.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

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

______

Beslut till:
Controller (för kännedom)

Kustbostäder (för kännedom)

Oxelö Energi (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

Ks § 126 Dnr KS.2022.130

Revidering av reglemente för gemensamma patientnämnden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Reviderat reglemente godkänns.

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

Sammanfattning

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

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

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

1. Reviderat reglemente godkänns.

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

Beslutsgång

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

______
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

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

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

Ks § 127 Dnr KS.2022.131

Revidering av riktlinjer för Oxelösunds kommun gällande bidrag till
studieförbunden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Förslaget om nya riktlinjer för bidrag till studieförbunden godkänns

Sammanfattning

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

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse revidering av riktlinjer för bidrag till studieförbunden
Protokoll KFN 2022-09-20
Förslag. Riktlinjer för Oxelösunds kommun gällande bidrag till studieförbunden
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

Riktlinjer för Oxelösunds kommun gällande bidrag till studieförbunden

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Förslaget om nya riktlinjer för bidrag till studieförbunden godkänns

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med det samma

______

Beslut till:
Kommunsekreterare (för åtgärd)

Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom)

Kultur- och fritidsförvaltningen (för kännedom)

Länsbildningsförbundet Sörmland (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

Ks § 128 Dnr KS.2022.47

Redovisning av partistöd 2021 och utbetalning 2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Inkomna redovisningar av partistöd 2021 godkänns.

2. För 2023 betalas följande partistöd ut

· Socialdemokraterna 223 500 kr

· Moderaterna 223 500 kr

· Vänsterpartiet 100 500 kr

· Sverigedemokraterna 100 500 kr

· Centerpartiet 39 000 kr

· Kristdemokraterna 39 000 kr

Sammanfattning

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

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

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

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

· Socialdemokraterna 223 500 kr

· Moderaterna 223 500 kr

· Vänsterpartiet 100 500 kr

· Sverigedemokraterna 100 500 kr

· Centerpartiet 39 000 kr

· Kristdemokraterna 39 000 kr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse redovisning 2021 och utbetalning 2023 av partistöd
Redovisning av partistöd 2021
Redovisning av partistöd 2021 (V)
Redovisning av erhållet partistöd och lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg
Centerpartiet 2021
Redovisning av erhållet partistöd och lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg
Kristdemokraterna 2021
Redovisning av erhållet partistöd och lokalt partistöd SD
Redovisning av partistöd 2021
Riktlinjer för partistöd (2022)

Dagens sammanträde

Ajournering 15:06-15:11

Framskrivet förslag

1. Inkomna redovisningar av partistöd 2021 godkänns.

2. För 2023 betalas följande partistöd ut

· Socialdemokraterna 223 500 kr

· Moderaterna 223 500 kr

· Vänsterpartiet 100 500 kr

· Sverigedemokraterna 100 500 kr

· Centerpartiet 39 000 kr

· Kristdemokraterna 39 000 kr

Förslag

Klas Lundbergh (L) tilläggsyrkar på att liberalerna får partistöd på 39000 för 2023
avseende beslutspunkt 2.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

Ordförande yrkar avslag på Klas Lundberghs (L) tilläggsyrkande.

Beslutsgång punkt 1

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

Beslutsgång punkt 2

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut samt Klas
Lundberghs (L) tilläggsyrkande samt det egna avslagsyrkandet.

Ordförande ställer Klas Lundberghs (L) tilläggsyrkande mot det egna
avslagsyrkandet och finner att styrelsen beslutar att avslå Klas Lundberghs (L)
tilläggsyrkande.

Ordförande finner att styrelsen beslutar i enlighet med framskrivet förslag till beslut.

Reservation

Klas Lundbergh (L) inkommer med en skriftlig reservation mot kommunstyrelsens
beslut avseende beslutspunkt 2:

Reservation rörande punkt 14 vid kommunstyrelsens möte 2022-10-26

Jag reserverar mig mot beslutet i punkt 14 till förmån för eget yrkande.
Eget yrkande: att Liberalerna beviljas partistöd för 2023 trots att
dokumentationen inlämnades efter utsatt datum.

Kommun har möjlighet att bestämma utbetalning av partistöd trots att
tidsgränsen för inrapportering har överskridits.
Jag hävdar följande argument för mitt yrkande.

· Liberalernas partiförening har haft en verksamhet helt i
överensstämmelse med vad som angivits som grund för partistöd. Denna
kan bland annat styrkas genom den dokumentation som, i sin helhet,
redovisats och lämnats in.

· Föreningens ekonomi och verksamhet är i god ordning

· Jag anser att den konsekvens som uteblivet partistöd innebär inte står i
paritet med den ringa förseelsen som innebar att fullödig dokumentation
inkommit efter utsatt tid.

· Ett uteblivet partistöd, som dessutom för första gången avsevärt ökat,
kommer att riskera att menligt påverka föreningens kommande och
planerade aktiviteter.

2022-10-28
Klas Lundbergh
Gruppledare Liberalerna Oxelösund
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

______

Beslut till:
Kommunsekreterare (för åtgärd)
Ekonomi (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

Ks § 129 Dnr KS.2022.117

Sammanträdesdagar 2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Följande sammanträdesdagar 2023 för kommunfullmäktige fastställs:

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

6 december

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Följande sammanträdesdagar 2023 för kommunstyrelsen fastställs:

25 januari, 15 mars, 26 april, 31 maj, 30 augusti, 4 oktober, 25 oktober, 29 november och 20
december

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse sammanträdesdagar 2023
Sammanträdesplan 2023

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Följande sammanträdesdagar 2023 för kommunfullmäktige fastställs:

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

6 december
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Följande sammanträdesdagar 2023 för kommunstyrelsen fastställs:

25 januari, 15 mars, 26 april, 31 maj, 30 augusti, 4 oktober, 25 oktober, 29 november och

20 december

Beslutsgång

Ordförande finner att styrelsen beslutar enligt framskrivet förslag till beslut för egen
del samt enligt framskrivet förslag till beslut i kommunfullmäktige.

______

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

Kommunstyrelsen 2022-10-26

Utdragsbestyrkande

Ks § 130 Dnr KS.2022.68

Kommunstyrelsens balanslista 2022

Kommunstyrelsens beslut

Balanslistan läggs till handlingarna

______
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