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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-08-31

Plats och tid

Kommunhuset, Hävringe 293 kl 08.30 - 14.49
Ajournering 09:35 - 10:00
14:03 - 14:20

Beslutande

Linus Fogel
Patrik Renfors
Tommy Karlsson
Dag Bergentoft
Britta Bergström
Katarina Berg
Klas Lundbergh
Jan-Eric Eriksson
Rune Tschemernjack

(S)
(V)
(S)
(M)
(S)
(M)
(L)
(SD)
(S)

Ej tjänstgörande

Astrid Öhman Asp
Nina Wikström Tiala
Eva Lantz
Anders Berglund
Dagmara Mandrela

(S)
(S)
(M)
(M)
(SD) § 83

Mårten Johansson
Johan Persson
Magnus Petersson
Sarah Heltborg Ronélius
Peter Söderman
Ann-Helen Persson
Jonatan Hammar
Mattias Wärn
Kristina Tercero

Sekreterare
Kommunchef
Ekonomichef
Fastighetsekonom
Revisor, PwC
Svea Vind Offshore
Svea Vind Offshore
Svea Vind Offshore
Förvaltningschef
äldreomsorgen
Avdelningschef,
WSP
Kommunstrateg
Verksamhetschef
miljö- och
samhällsbyggnads
förvaltningen
Mark- och
exploaterings
strateg

ersättare och övriga
deltagare

Roger Tallving
Patric Landin
Nils Erik Selin

Kjell Andersson

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………………
Mårten Johansson

Ordförande

……………………………………………
Linus Fogel

Justerande

…………………………………………..
Dag Bergentoft
Utdragsbestyrkande

§ 83
§ 83
§ 83
§ 83
§ 83
§ 83 via länk
§ 83
§ 83
§ 83
§ 92 via länk

§ 91

Paragrafer

83 - 100
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-08-31

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-08-31

Datum för
anslagsuppsättande

2022-09-07

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

…………………………………………
Mårten Johansson

Datum för
anslagsnedtagande

2022-09-29
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-08-31

Ks § 83

Dnr KS.2022.1

Information och föredragningar 2022

1.

2.
3.

Ekonomichef Magnus Petersson, fastighetsekonom Sarah Heltborg
Ronélius, Magnus Tallving WSP och förvaltningschef Kristina Tercero
informerar kommunstyrelsen om en lokalutredning som gjorts gällande
Björntorp.
Ekonomichef Magnus Petersson, revisor Peter Söderman PwC och
kommunstrateg Patric Landin informerar om avkastningsplan och
ägardirektiv för de kommunala bolagen.
Representanter från Svea Vind Offshore informerar om vindkraftsprojekten
Långgrund 1 och 2.

______

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-08-31

Ks § 84

Dnr MEX.2022.27

Planbegäran för handel- och idrottsområde, del av Stjärnholm 5:37
Kommunstyrelsens beslut
1.

Förslaget att ansöka om planbesked för att starta detaljplaneprocess inom
del av fastigheten Stjärnholm 5:37 godkänns.

2.

Kommunchef ges i uppdrag att ansöka om planbesked

Sammanfattning
En detaljplan bestämmer hur mark och vatten ska användas inom ett visst område
och reglerar i detalj hur nya byggnader får placeras och utformas. Den ger byggrätt
och är bindande, det vill säga det som anges i detaljplanen är det som blir en laglig
rättighet att bygga. Se karta.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-08-31

Tilltänkt område är den obebyggda ängsmarken mitt emot Inskogen och uppfarten
mot Peterslund, längs Sundavägen markerad i blå ruta.
Som ett led i Oxelösunds utveckling behövs mer ytor för såväl handel som olika
former av idrottsaktiviteter. I närområdet uppförs idag en ny förskola och det finns
flera pågående markanvisningar för bostadsbyggande. Därutöver är Inskogens
västra del en av Oxelösunds stora markreserver för framtida utveckling av bostäder.
Att skapa möjligheter för såväl handel och idrottsområde i direkt anslutning till
befintliga och kommande bostadsområden ska ses som en naturlig del av
utvecklingen av området.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks, planbegäran handel och idrottsområde del av Stjärnholm 5:37
Tjänsteskrivelse Ks, planbegäran handel och idrottsområde del av Stjärnholm 5:37
Tjänsteskrivelse Ks, planbegäran handel och idrottsområde del av Stjärnholm 5:37
alternativtområdehandeloidrott
alternativtområdehandeloidrott
alternativtområdehandeloidrott

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1.

Godkänna förslaget att ansöka om planbesked för att starta
detaljplaneprocess inom del av fastigheten Stjärnholm 5:37.

2.

Kommunchef ges i uppdrag att ansöka om planbesked

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

______
Beslut till:
Mark- och exploatering (för åtgärd)
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-08-31

Ks § 85

Dnr MEX.2021.154

Fjärrvärmeledning Oxelösund - Nyköping
Kommunstyrelsens beslut
1.

Föreslagen sträckning för fjärrvärmeledning godkänns.

2.

Förläggning av ledning inom tätort sker i befintlig gata/befintliga gator.

3.

Markytan för tryckstegringsanläggning regleras i senare överenskommelse om
upplåtelse eller försäljning av mark till Oxelö Energi AB.

Sammanfattning
I samband med att SSAB planerar att ställa om stålproduktionen genom att stänga ned
koksugnarna samt masugnarna försvinner bränslet för produktion av fjärrvärme. Kontrakt
har tecknats mellan Oxelö energi AB och Vattenfall AB för köp av värmeleveranser från
Idbäcksverket.
I förstudier har alternativ med egen produktion utretts och jämförts med utnyttjandet av ledig
kapacitet på Idbäcksverket. Styrelsen i Oxelö energi AB beslutade att välja alternativet med
köp av värme från Vattenfall AB.
Huvudargumenten för beslutet är att investeringen är lägre, att riskerna med att driva en
egen mindre biobränslebaserad anläggning bedöms som större samt att prisbilden av
fjärrvärmen mot kund är i samma storleksordning.
Projektet har tittat på olika alternativ för ledningssträckning och kommit fram till att en
förläggning av ledningen mellan Idbäcken och Oxelösund är lämpligast sydväst om väg 53.
Ansvariga i projektet har förankrat förläggningen av ledningen med miljö och
samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen som lämnat förslag på
justeringar. Förslag har beaktats och sträckningen har redovisats.
Kommunstyrelseförvaltningen i samarbete med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
förordar att ledningen förläggs i Sundavägen för att kunna skapa en samhällsutveckling
inom området Sunda som inte hindras av kommande fjärrvärmeledning. Storlek på
markområdet fastställs inte via beslut om sträckning för fjärrvärmeledning utan regleras i
kommande överenskommelse om upplåtelse/försäljning av mark för
tryckstegringsanläggning mellan Oxelösunds kommun och Oxelö energi AB.
Oxelö energi AB bedömer att byggnationen av fjärrvärmeledningen tar ca 1,5 år och att
förberedande arbeten pågår under perioden 2022 till början av 2024. Målsättningen är att ha
ledningen driftklar i slutet av 2025.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-08-31

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks Sträckning av fjärrvärmeledning i Oxelösunds kommun.
PM -Sträckning av fjärrvärmeledning från Nyköping till Oxelösund

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Godkänna föreslagen sträckning för fjärrvärmeledning samt att förläggning av ledning inom
tätort sker i befintlig gata/befintliga gator.
Markytan för tryckstegringsanläggning regleras i senare överenskommelse om upplåtelse
eller försäljning av mark till OEAB.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med detsamma.

______
Beslut till:
Oxelö energi AB (för åtgärd)
Kommunchef (för kännedom)
Mark- och exploatering (för kännedom)
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-08-31

Ks § 86

Dnr KS.2022.54

Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö 2022-2026 (ÅFM)
Kommunstyrelsens beslut
Oxelösunds kommun deltar i arbetet med åtgärdsprogrammet enligt förslaget i
tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Södermanlands län har i dialog med aktörer i länet tagit fram regionala
åtgärder för miljömålen för perioden 2022-2026, Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö
2022-2026 (ÅFM).
Det övergripande syftet med ÅFM är att förbättra miljötillståndet i Södermanland och skapa
förutsättningar för att nå miljökvalitetsmålen. ÅFM stimulerar en ökad samverkan och ska
leda till insatser i det regionala miljöarbetet. ÅFM riktar sig i länets offentliga aktörer,
föreningar och företag och är tänkt att användas som ett underlag/handlingsplan för de
prioriterade insatser som länets aktörer behöver samverka kring för att genomföra.
När ÅFM under 2022 är på förankringsrunda i länet, behöver respektive organisation ta
beslut (enligt interna beslutsprocesser) om att stå bakom arbetet med åtgärdsprogrammet i
sin helhet samt om vilka specifika åtgärder som organisationen ämnar delta i, det vill säga
genomföra under programperioden.
Åtgärderna i åtgärdsprogrammet har tagits fram i dialog mellan aktörer i länet, inom fyra
olika temaarbetsgrupper; Begränsa klimatpåverkan, Hållbart samhälle, Levande skogar och
landskap samt Livskraftiga vatten. Södermanlands miljö- och klimatråd (MKR) har varit
rådgivande under arbetsprocessen. MKR är styrgrupp för åtgärdsprogrammet i sin helhet
och ska därmed stötta och vara rådgivande under framtagande och genomförande av
programmet. Arbetsgrupperna har prioriterat fram 43 åtgärder inom de olika temaområdena.
Miljötillståndet i Södermanland är av stor vikt för alla invånare och kommunen arbetar på
olika sätt för att skapa förutsättningar för att nå miljökvalitetsmålen. Av den presenterade
åtgärdslistan med 43 åtgärder så föreslås att Oxelösunds kommun särskilt ska fokusera på
8 olika åtgärder.
Dessa är:
-

BK 1 Samverkan i energiomställningen
BK 10 Handlingsplan för utbyggnad av laddinfrastruktur
BK 13Klimatvecka Södermanland
LSL 4 Höja kunskapen om ekologiska spridningsanalyser
LSL 7 Lyfta ekens möjlighet att utvecklas i alla åldersstadier och
bestånd
LSL 8 Ökade kunskaper för rätt användning av alternativa
skogsbruksmetoder på kommunal mark
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2022-08-31
-

HS 9 Grön infrastruktur beaktas i kommunernas samhällsplanering
LV 3 Återskapa landskapets vattenbalans

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, åtgärdsprogram

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Oxelösunds kommun deltar i arbetet med åtgärdsprogrammet enligt förslaget i
tjänsteskrivelsen.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med detsamma.

______
Beslut till:
Länsstyrelsen i Södermanlands län (för kännedom)
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 87

2022-08-31
Dnr KS.2022.84

Fördelning av medel prioriterade grupper 2022
Kommunstyrelsens beslut
1. Omfördelning av 880 tkr enligt nedan godkänns:
Utbildningsnämnden 306 tkr
Vård och omsorgsnämnden 439 tkr
Kultur och fritidsnämnden 19 tkr
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 56 tkr
Kommunstyrelsen 60 tkr
2. Ovanstående finansieras med kvarvarande anslag för prioriterade grupper i
löneöversynen 2022.
Sammanfattning
I budget 2022 är det totala anslaget för löneökningar på 2,5%. Av dessa är 0,3% avsedda
att fördelas på prioriterade grupper och 2,2% att fördelas till respektive nämnd vid
inledningen av året för fördelning av respektive lönesättande chef inom ramen för den årliga
löneöversynen.
Löneöversynen 2022 är nu avslutad och medel avsatta för prioriterade grupper ska därför
fördelas utifrån hur de använts i nämnderna. Fördelningen baseras på snedsitssatsningar
som gjorts på individnivå och äskats av lönesättande chefer från centrala medel. Beslut om
tilldelning har sedan gjorts av koncernledningsgruppen utifrån ett helhetsperspektiv.
Fördelningen faller inom ramen för det totala budgeterade utrymmet för prioriterade grupper.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. Godkänna omfördelning av 880 tkr enligt nedan:
Utbildningsnämnden 306 tkr
Vård och omsorgsnämnden 439 tkr
Kultur och fritidsnämnden 19 tkr
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2022-08-31

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 56 tkr
Kommunstyrelsen 60 tkr
2. Ovanstående finansieras med kvarvarande anslag för prioriterade grupper i
löneöversynen 2022.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med detsamma.

______
Beslut till:
Ekonomichef (för åtgärd)
Kommunchef (för åtgärd)
HR-chef (för kännedom)

Utdragsbestyrkande

Blad 2
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 88

2022-08-31
Dnr KS.2022.100

Renovering av Peterslundsskolan
Kommunstyrelsens beslut
1. Projektplanen ”Renovering av Peterslundsskolan” godkänns.
2. Finansiera Fas 1 i den upphandling som skett med 9 000 tkr ur investeringsbudget
”Peterslundsskolan verksamhetsanpassning och energieffektivisering.”
3. Attestant för projektet är fastighetsekonom Sarah Heltborg Ronélius.
Sammanfattning
Renovering av Peterslundsskolan upphandlades som en totalentreprenad i formen
samverkan/partnering. 2022-07-01 skedde tilldelning till NCC Sverige AB som vann
upphandlingen och nu påbörjas Fas 1 i projektet. Denna kommer att omfatta
framtagande av riktpris för byggnationen och färdiga bygghandlingar för att enligt
framtagen tidplan påbörja byggnadsarbetet efter årsskiftet 2022/2023. Allt under
förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Renovering av Peterslundsskolan Fas 1
Peterslundssksolan, projektplan.pdf

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. Godkänna projektplanen ”Renovering av Peterslundsskolan”.
2. Finansiera Fas 1 i den upphandling som skett med 9 000 tkr ur investeringsbudget
”Peterslundsskolan verksamhetsanpassning och energieffektivisering.”
3. Attestant för projektet är fastighetsekonom Sarah Heltborg Ronélius.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med detsamma.
Utdragsbestyrkande
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2022-08-31

______
Beslut till:
Fastighetsekonom (för åtgärd)
Kommunchef (för kännedom)
Ekonomichef (för kännedom)
Controller (för kännedom)

Utdragsbestyrkande

Blad 2
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-08-31

Ks § 89

Dnr KS.2022.63

Uppföljning av räddningstjänst 2022
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-08, § 28 om en utökad rapportering till
kommunstyrelsen av räddningstjänstens verksamhet och ekonomi.
I aktuell uppföljning redovisas;
o

Verksamhetsuppföljning per 2022-06-05

o

Händelserapport/delår 2022

Av uppföljningen per maj framkommer att organisationen för räddningsperson i beredskap
(RIB) fungerar bra. Tre nyanställningar har gjorts och 20 personer finns på
bemanningslistan. Bemanningen med ett befäl och tre brandmän per utryckningsgrupp
kvarstår. Uppföljningen visar också att verksamheten bedrivs inom budget.
Räddningstjänstens händelserapporter till och med juni visar en ökning av antalet händelser
jämfört med motsvarande period 2021. Ökningen avser främst kategorierna Brand i
fordon/fartyg, Brand i skog och mark samt Annat larm om brand, utan risk för skada. Den
sistnämnda kategorin utgör händelser där enbart indikationer på brand har noterats av
inringare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-08-10, uppföljning räddningstjänst
Oxelösund Verksamhetsuppföljning, räddningstjänsten 2022-06-05.pdf
Händelserapporter halvår 2022, 2022-07-22.pdf

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Redovisningen godkänns
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med detsamma.
Utdragsbestyrkande
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______
Beslut till:
Säkerhetsstrateg (för kännedom)
Sörmlandskustens räddningstjänst, Henrik Lundh och Thomas Ydrenius (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 90

2022-08-31
Dnr KS.2022.78

Svar på e-förslag - Ny sittbänk vid terassen vid f.d SSU-stugan på
Femöre
Kommunstyrelsens beslut
E-förslag - "Ny sittbänk vid terrassen vid fd. SSU-stugan på Femöre" beviljas under
förutsättningen att erforderliga tillstånd medges.
Sammanfattning
E- förslag har lämnats av medborgare och förslaget har fått 78 ”gillanden”. Förslaget går ut
på att e-förslagslämnaren önskar att kommunen bygger en sittbänk vid terrassen vid fd.
SSU-stugan på Femöre.
Eftersom solterassen vid f.d SSU-stugan på S Femöre är ett mycket populärt rast & utflyktställe, så
tycker jag att kommunen kompletterar terrassen med en skön sittbänk nedanför hela södra sidan av
terrassen, så att flera personer kan sitta ned bekvämt och njuta av solen och havsutsikten.

Förutsättningarna för att kunna bevilja E-förslaget är att erforderliga tillstånd medges av
berörd myndighet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks Svar på E-förslag- Ny sittbänk vid terassen vid fd. SSU-stugan på
Femöre
E-förslag: Ny sittbänk vid terassen vid f.d SSU-stugan på Femöre

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
E-förslag - "Ny sittbänk vid terrassen vid fd. SSU-stugan på Femöre" beviljas under
förutsättningen att erforderliga tillstånd medges.

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

______
Utdragsbestyrkande
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2022-08-31

Beslut till:
Mark- och exploatering (för åtgärd)
Förslagsställaren (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 91

2022-08-31
Dnr KS.2021.133

Svar på E-förslag: Bygg utsiktstorn i Gamla Oxelösund
Kommunstyrelsens beslut
Återremittera ärendet till tjänsteorganisationen med uppdrag om att återkomma
med tydligare svar på vad detaljplanen faktiskt medger och inte medger ifråga om
byggnation av ett utsiktstorn på den utpekade platsen. Styrelsen önskar också svar
kring vilka kostnader som skulle vara förknippade med byggandet av ett utsiktstorn
på den utpekade platsen, både vad gäller investerings- och driftkostnader.
Sammanfattning
2021-06-19 inkom ett e-förslag. Förslagsställaren ger ett förslag på att ett utsiktstorn skall
uppföras i Gamla Oxelösund liknande det vid Stendörrens naturreservat i Nyköpings
kommun. I förslaget anges att det skulle kunna ligga där Lotstornet låg tidigare. I förslaget
anges även att detta utsiktstorn kommer att dra turister som vill titta på havet, skärgården
och hamnen.
Uppförande av ett utsiktstorn kräver bygglov. En byggnation av ett utsiktstorn på den
utpekade platsen kommer enligt mark- och exploateringsstrateg sannolikt att utgöra en
avvikelse mot gällande detaljplan. Detaljplanen anger att området ska vara natur och bör då
inte bebyggas. Det råder således osäkerhet om vad detaljplanen i sig tillåter i form av
byggnation av ett utsiktstorn.
I nuvarande budget finns inget utrymme för byggnation av ett torn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - eförslag utkikstorn
E-förslag: Utkikstorn i Gamla Oxelösund

Dagens sammanträde
Mark- och exploateringsstrateg Kjell Andersson föredrar ärendet för
kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Framskrivet förslag
E-förslaget avslås.
Förslag
Ordförande yrkar på att återremittera ärendet till verksamheten med uppdrag om
att återkomma med tydligare svar på vad detaljplanen faktiskt medger och inte
medger ifråga om byggnation av ett utsiktstorn på den utpekade platsen, samt svar
kring vilka kostnader som skulle vara förknippade med att uppföra ett utsiktstorn på
den utpekade platsen, både vad gäller investerings- och driftkostnader.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut samt det egna
yrkandet på återremiss och ställer dessa under proposition och finner att styrelsen
beslutar återremitterar ärendet.

______
Beslut till:
Mark- och exploatering (för åtgärd)
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2022-08-31

Ks § 92

Dnr PLAN.2019.9

Detaljplan för Gnistan 1
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Detaljplanen med tillhörande planhandlingar antas.

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar kommunstyrelsen att
för egen del besluta:
2.

Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef ges i uppdrag att för
kommunens räkning underteckna avtal med Centrumbolaget
Vinterklasen AB avseende Avtal tillhörande detaljplan för Gnistan 1 i
Oxelösunds kommun

3.

Hädanefter ingås alltid avtal med fastighetsägare i de fall där fastighetsägaren
genom planbegäran begärt ändring av detaljplan och ny detaljplan leder till
begränsningar i byggnation av fastighet jämfört med tidigare gällande detaljplan
för samma fastighet.

Sammanfattning
Centrumbolaget Vinterklasen AB inkom den 9 augusti 2019 med en begäran om planbesked för en ny detaljplan för Telegrafhuset, även kallat Företagarhuset, på fastigheten
Gnistan 1 mittemot kommunhuset. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav planbesked
2019-11-20, MSN § 103. Den gällande detaljplanen är ifrån 1988 i vilken byggnadens
användning begränsas till kontor. Fastighetsägaren önskar nu inrätta bostäder i byggnaden
med balkong.
I huvuddrag innebär planförslaget att centrumverksamhet, bostäder och kontor tillåts i huset,
där antalet bostäder begränsas till högst 6. En bestämmelse om bevarande av byggnadens
kulturvärden såväl utanpå som inuti förs in och därmed krav på att skötsel sker med
metoder anpassade för byggnaden – utan rätt till ersättning för ökade kostnader. I
detaljplanen regleras att bostadstomt ska avgränsas fysisk mot intilliggande parkmark
Av kulturmiljöskäl införs krav på bygglov (utökad lovplikt) för komplementbyggnader och
komplementbostadshus (attefallare), liksom för plank, staket, stängsel och skärmtak. I
plankartan föreslås två mindre områden inom vilket komplementbyggnader i form av uthus
och cykelparkering under tak får placeras – totalt max 20 m2 BYA fördelat på 2 byggnader.
Trafikmätningar visar att bullerkraven vid bostadsfasad klaras med marginal. Bullerkraven
för genomsnittlig (ekvivalent) bullernivå vid uteplats har inte kunnat säkerställas, kraven
gäller dock nybyggnation och det menar förvaltningen att det inte är fråga om här.
Detaljplanen har varit utställd till samråd och granskning med totalt 8 inkomna
yttranden. Länsstyrelsen, Sörmlands museum och en privatperson har haft
synpunkter på plan-förslagets hantering av byggnadens kulturvärden. Främst har
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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det handlat om kritik mot möjligheten att uppföra 2 ytterligare balkonger på
byggnadens nordväst-fasad, vilket med nödvändighet innebär ingrepp i stomme
och fasad. Länsstyrelsen skriver dock i sitt granskningsyttrande att påverkan på
byggnadens karaktär mildras av att de tillkommande balkongerna ska vara kortare
än de befintliga och därmed inte ska utföras symmetriskt. Ombyggnader föreslås
följas av certifierad antikvariskt sakkunnig inom kulturvärden enligt KUL 2 och
kontrollplan ska upprättas. Länsstyrelsen bedömer att de inte kommer att
överpröva detaljplanen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse_Dp Gnistan 1_antagande Kf_2022-08-12
Plankarta - Gnistan 1_antagandehandling_fix efter godkännande i nämnd_2022-08-04
Planbeskrivning_Gnistan 1_antagandehandling_2022-06-03
Granskningsutlåtande - Gnistan 1_antagandehandling_fix efter nämnd_2022-06-21
Antikvarisk förundersökning av Gnistan 1, Slutversion_2021-04-22
Avtal gällande detaljplan för Gnistan 1 - fastighetsägarens avsägande av rätt till ersättning

Dagens sammanträde
Miljö- och samhällsbyggnadschef Nils-Erik Selin föredrar ärendet för
kommunstyrelsen via länk.
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Detaljplanen med tillhörande planhandlingar antas.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef ges i uppdrag att för kommunens
räkning underteckna avtal med Centrumbolaget Vinterklasen AB avseende Avtal
tillhörande detaljplan för Gnistan 1 i Oxelösunds kommun

Förslag
Ordförande yrkar på att på att en ny rutin inrättas så att avtal alltid ingås med
fastighetsägare i de fall där fastighetsägaren genom planbegäran begärt ändring av
detaljplan och ny detaljplan leder till begränsningar i byggnation av fastighet jämfört med
tidigare gällande detaljplan för samma fastighet.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut samt det egna
tilläggsyrkandet och finner att styrelsen beslutar i enlighet med dessa.
Utdragsbestyrkande

22(36)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-08-31

______
Beslut till:
Kommunfullmäktige (för åtgärd)
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (för åtgärd)
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Ks § 93

Dnr KS.2022.90

Fastställande av 2023 års budget för samordningsförbundet RAR i
Sörmland
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Förslaget till budget för samordningsförbundet RAR för 2023 godkänns.

2.

Oxelösunds kommuns andel av budget för 2023 om 149 635 kr inarbetas i
detaljbudgeten inom Vård- och omsorgsnämndens budget för 2023.

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 in till medlemsmöte den 18 mars 2022 för att presentera
förbundets verksamhet och ekonomi samt för att diskutera framtida inriktning och budget.
Medlemsmötet tillstyrkte samordningsförbundets hemställan om en total budget på 16 mkr,
samma nivå som 2022. Detta medför att Oxelösunds kommun får en i stort oförändrad
kostnad om 149 635 kr enligt bifogad tabell för 2023.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Fastställande av 2023 års budget för samordningsförbundet RAR i
Sörmland
Hemställan om budget för RAR 2023
Hemställan fastställande av 2023 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Godkänna förslaget till budget för samordningsförbundet RAR för 2023.
Oxelösunds kommuns andel av budget för 2023 om 149 635 kr inarbetas i detaljbudgeten
inom Vård- och omsorgsnämndens budget för 2023.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med detsamma.
______
Beslut till:
Samordningsförbundet RAR (för kännedom)
Vård- och omsorgsnämnden (för åtgärd)
Kommunfullmäktige (för åtgärd)
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Ks § 94

2022-08-31
Dnr KS.2022.91

Årsredovisning och ansvarsfrihet för samordningsförbundet RAR i
Sörmland 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Årsredovisning 2021 från samordningsförbundet RAR i Sörmland läggs till
handlingarna.
2. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
Sammanfattning
Revisorerna har granskat årsredovisningen 2021 för Samordningsförbundet RAR. De
tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Revisionsberättelse och ansvarsfrihet RAR 2021
Årsredovisning RAR.pdf
Protokoll, förbundstyrelsen RAR.pdf
KPMG-Revisionsrapport-2021-RAR-Sormland
KPMG-Granskningsrapport-2021-RAR-Sormland

Dagens sammanträde
Ajournering 14:03 - 14:20
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Årsredovisning 2021 från samordningsförbundet RAR i Sörmland läggs till
handlingarna.
2. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med detsamma.
Utdragsbestyrkande
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______
Beslut till:
Samordningsförbundet Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser (RAR) i
Sörmland (för åtgärd)
Kommunfullmäktige (för åtgärd)
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Ks § 95

2022-08-31
Dnr KS.2022.98

Flytt av uppgifter avseende folköl- och tobakstillsynen. Revidering
av reglemente vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Reviderat reglemente för vård- och omsorgsnämnden fastställs.
Sammanfattning
Skälet till föreslagen förändring av vård- och omsorgsnämndens reglemente är att samla
kommunens tillsynsansvar så långt som möjligt under en och samma nämnd. En ändring av
nämndernas reglementen blir en effektivisering av kommunens tillsynsverksamhet, då
nedan beskrivna produkter ofta finns inom livsmedelshandeln.
Kommunfullmäktige fattade 2021-11-10 beslut om att överföra tillsynen av folköl och
tobaksförsäljning samt försäljning av receptfria läkemedel från vård- och omsorgsnämnden
till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Samtidigt beslutade kommunfullmäktige att anta
reviderade reglementen för respektive nämnder. Länsstyrelsen kontaktade under våren
2022 kommunen och påpekade att kommunfullmäktiges beslut och de revideringar som
gjordes av reglementena 2021-11-10 inte var tillräckliga för att överföra all tillsyn gällande
folköl och tobak från vård- och omsorgsnämnden till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
som var tanken utan enbart delar av tillsynen. Därför behöver kommunfullmäktige fatta
beslut om ytterligare en revidering av respektive nämnds reglemente.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse avseende revidering av vård- och omsorgsnämndens reglemente
Förslag till nytt reglemente VON
705-1601-2022, Underrättelse om ärende för Vård- och Omsorgsnämnden respektive Miljöoch samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösunds kommun, avseende folköl- och
tobakstillsynen

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Reviderat reglemente för vård- och omsorgsnämnden fastställs.
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Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med detsamma.

______
Beslut till:
Kommunfullmäktige (för åtgärd)
Länsstyrelsen i Södermanlands län (för kännedom)
Vård- och omsorgsförvaltningen (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Ks § 96

2022-08-31
Dnr KS.2022.101

Flytt av uppgifter avseende folköl- och tobakstillsynen. Revidering
av reglemente miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Reviderat reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fastställs.
Sammanfattning
Skälet till föreslagen förändring av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente är att
samla kommunens tillsynsansvar så långt som möjligt under en och samma nämnd. En
ändring av nämndernas reglementen blir en effektivisering av kommunens
tillsynsverksamhet, då nedan beskrivna produkter ofta finns inom livsmedelshandeln.
Kommunfullmäktige fattade 2021-11-10 beslut om att överföra tillsynen av folköl och
tobaksförsäljning samt försäljning av receptfria läkemedel från vård- och omsorgsnämnden
till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Samtidigt beslutade kommunfullmäktige att anta
reviderade reglementen för respektive nämnder. Länsstyrelsen kontaktade under våren
2022 kommunen och påpekade att kommunfullmäktiges beslut och de revideringar som
gjordes av reglementena 2021-11-10 inte var tillräckliga för att överföra all den tillsyn
gällande folköl och tobak från vård- och omsorgsnämnden till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden som var tanken utan enbart delar av tillsynen.
Den första augusti i år trädde lagen om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) i kraft.
Lagen tilldelar kommunerna ett ansvar att ombesörja tillsynen av försäljningen av tobaksfria
nikotinprodukter. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att även denna tillsyn tilldelas miljöoch samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse avseende revidering av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
reglemente
Förslag till nytt reglemente miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Reviderat reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fastställs.
Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med detsamma.

______
Beslut till:
Kommunfullmäktige (för åtgärd)
Länsstyrelsen i Södermanlands län (för kännedom)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ks § 97

2022-08-31
Dnr KS.2022.99

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Kommunstyrelsens beslut
Reviderad delegationsordning fastställs.

Sammanfattning
I förslaget till ny delegationsordning har vissa mindre ändringar gjorts. Bland annat har
lagrumshänvisningar i inledningstexten uppdaterats för att stämma överens med aktuell
lagstiftning. Vissa redaktionella förändringar görs också för att stämma bättre överens med
den befattningsterminologi som råder inom organisationen.
I punkten B.4 föreslås formuleringen av delegationen ändras så att det ges möjlighet för
mark- och exploatering att medge förlängning av byggstart/stomresning i enlighet med
riktlinje, "Riktlinjer för tomtkön, försäljning av fastigheter och exploatering av kommunal
mark i Oxelösunds kommun", som fastställts av kommunstyrelsen.
Tillförordnande av kommunchef vid ordinarie kommunchefs tillfälliga frånvaro ändras till att
upp till 6 veckor ske på delegation till kommunchef men för tid längre än sex veckor ske via
delegationsbeslut av kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunchefen är högste
representant för tjänstemannaorganisationen och det bör därför vara tydligt för styrelsen
vem som innehar den funktionen vid varje givet tillfälle.
En punkt avseende fördelning av medel för prioriterade grupper läggs till med delegation till
arbetsutskottet att fatta beslut om då det är ett återkommande beslut av rutinmässig
karaktär men ändå med sådan vikt att det inte bör kunna fattas av en enskild tjänsteperson.
Ordalydelsen ”avveckling” av kommunchef tas bort i punkten D.9, då det antyder att själva
uppdraget som kommunchef kan tas bort från organisationen. I varje kommun måste det
dock finnas en (1) kommunchef/direktör (KL 7 kap 1 §) så möjligheten att avveckla ämbetet
ryms inte i lagen och därför fyller det ingen funktion att ha det i delegationsordningen.
Under rubriken GDPR, punkt G.5 införs delegation istället för verkställighet gällande
tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal. Kommunstyrelsen är nämligen
personuppgiftsansvarig inom styrelsens verksamhetsområde och därför är det lämpligt att
tjänstemannaorganisationen medvetandegör styrelsen om vilka avtal man ingått som rör
behandling av personuppgifter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Förslag till revidering av KS delegationsordning 2.pdf
Utdragsbestyrkande

32(36)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-08-31

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens beslut
Reviderad delegationsordning fastställs.

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

______
Beslut till:
Kommunsekreterare (för åtgärd)
Kommunchef (för kännedom)
Kanslichef (för kännedom)
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Ks § 98

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.
Beslutsfattare

Beslutsdatum

Punkt i del.
ordn

Beslutets innehåll i
korthet

Beslutet
hittas

Johan Persson

2022-05-06

A.1

Anslutningsavtal PayEx
KFF

KFF

Richard Andersson

2022-05-30

F.3

Tilldelning Byggavtalet

Castor

Marie Lindholm

B.12

Bifall

Castor

B.12

Delvis bifall

Castor

AU

2022-05-012022-05-31
2022-05-012022-05-31
2022-05-23

A.14

Yttrande avseende
remiss gällande
Sörmlandsstrategin

KS.2022.62
KSAU §17

AU

2022-05-23

A.14

Yttrande avseende
regional
näringslivsstrategi

KS.2022.81
KSAU §20

AU

2022-05-23

C.10

Ersättning Medley

AU

2022-05-23

C.2

Utökad budget
aktivitetspark, Frösängs
gärde

KS.2022.73
KSAU §22
KS.2022.82
KSAU §23

Henny Larsson

2022-05-31

D.14

LOK för måltidsuppehåll
för Loppisen,
Kustarbetarna,
Utefixarna, Thulegatan 4
och föreningsgatan 40.

Castor

Johan Persson

2022-05-30

A.1

Överenskommelse om
bidrag, tävlingsverksamhet

Castor

Marie Lindholm

Utdragsbestyrkande

34(36)

Sammanträdesprotokoll

Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-08-31

AU

2022-06-15

D.18

Deltagande i vänortsmöte
2022

KS.2022.45
KSAU §25

Maria Malmberg/

2022-04-01 –
2022-05-31

A.16

Yttrande
bygglovsremisser

Castor

2022-04-01 –
2022-05-31

B.9

Avtal båtplatser

Castor
Ekonomi/Cas
tor
Ekonomi

Kjell Andersson
Maria Malmberg/
Kjell Andersson
Johan Persson

2022-06-27

Förlängning av hyresavtal

Johan Persson

2022-06-27

Hyresavtal

Johan Persson

2022-07-01

A.1

Beslut avseende
medfinansiering ”Visor vid
vattnet” 2022

KS.2022.105

Johan Persson

2022-07-07

A.1

Avtal FFO Ice Cream
Consultning AB

Castor

Catharina
Fredriksson

2022-07-28

D.17

Tjänsteresa utanför
Sverige

Johan Persson

2022-08-08

D.19

Tjänsteresa utanför
Sverige

Utdragsbestyrkande

KS.2022.45

35(36)

Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-08-31

Ks § 99

Dnr KS.2022.2

Delgivningar till kommunstyrelsen 2022
Kommunstyrelsens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna
Delges
Information om avslutat ärende gällande övergripande inspektion av Arbetsmiljöverket 2021
ärende KS.2022.2
Dom 8703-21 Förvaltningsrätten i Linköping
Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland

______

Utdragsbestyrkande

36(36)

Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 100

2022-08-31
Dnr KS.2022.4

Information från kommunalråd och kommunchef

Linus Fogel, vice ordförande informerar om:
7 september - landshövding och länsråd kommer till Oxelösund för att ha en dialog
med kommunen
5 september - invigning av träffpunkten för 65+:are på Bojen vid Björntorp
Johan Persson, kommunchef informerar om:
Peterslund förskolan är försenad på grund av leveransproblem.
Renovering Peterslundskolan - NCC tilldelade och Mattias Palme arkitekt, projektet
drar igång
Akrivitetsparken - byggnation pågår
Koncernledningsgruppen diskuterade elkonsumtion och eventuell ransonering av el
inför hösten. Hur kan vi göra för att minska belastningen på elnätet och vilka
elbesparande åtgärder kan vi göra.
Kommunchefsnätverk i Eskilstuna 30 augusti. Diskuterade det aktuella läget i de
olika kommunerna.
29 augusti tjänstemannabudgeten presenterades.
Pulsmätningar och medarbetarundersökningar genomförs
Startbesked för att riva Oxelöförskola och skyddsrummet får rivas enligt beslut från
MSB
Första anvisningarna av ukrainare till Oxelösund från Migrationsverket.

______

Utdragsbestyrkande

