Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (50)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-17

Plats och tid

Koordinaten, Eventsalen samt via Teams kl. 08.30 - 17.30

Beslutande

Linus Fogel
Carl-Inge Lindberg
Patrik Renfors
Tommy Karlsson
Dag Bergentoft
Rune Tschemernjack
Katarina Berg
Bo Höglander
Jan-Eric Eriksson

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

Ej tjänstgörande

Ingela Wahlstam
Eva Lantz
Klas Lundbergh
Göran Bernhardsson

(V)
(M)
(L)
(KD)

Christina Kleemo
Johan Persson
Mats Drysélius
Margrita Sjöqvist
Magnus Petersson
Martin Englund
Kjell Andersson
Maria Malmberg
Sarah Heltborg Ronélius

Sekreterare
Kommunchef
Kommunstrateg § 25
Controller § 25
Ekonomichef § 25
Fastighetsförvaltare § 25
Mark- och exploateringsstrateg § 25, 33
Mark- och exploateringsstrateg § 25, 33
Fastighetsekonom § 30

ersättare och övriga
Deltagare

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………………
Christina Kleemo

Ordförande

……………………………………………
Linus Fogel

Justerande

…………………………………………..
Dag Bergentoft

via Teams
via Teams
via Teams
via Teams

Paragrafer

25 - 50

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-03-17

Datum för
anslagsuppsättande

2021-03-25

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

…………………………………………
Christina Kleemo

Datum för
anslagsnedtagande

Utdragsbestyrkande

2021-04-16
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-17

Ks § 25

Information och föredragningar

3

Ks § 26

Val av ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott 2021–2022

4

Ks § 27

Kommunstyrelsens årsredovisning 2020

Ks § 28

Kommunens styrdokument 2020

Ks § 29

Finansiering av Strandcafé vid Jogersöbadet

Ks § 30

Underhållsarbeten Kommunhuset

10 - 11

Ks § 31

Stallet Stjärnholm takrenovering

12 - 13

Ks § 32

Yttrande över revisionsrapport: Granskning av Oxelösunds
kommuns målstyrning

14 - 15

Ks § 33

Försäljning av fastighet Körsbäret 1

Ks § 34

Planbesked Kvarndammens industriområde

17 - 18

Ks § 35

Medborgarförslag om upprustning av byggnaderna på Jogersö
havsbad

19 - 20

Ks § 36

Avräkning barn- och elevpeng 2021

Ks § 37

Byggnation av actionpark i anslutning till Oxelöskolan

Ks § 38

Uppföljning av Säg vad du tycker 2020

27

Ks § 39

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

28

Ks § 40

Uppdrag att förebygga skadegörelse och klotter

29

Ks § 41

Delgivningar

30

Ks § 42

Redovisning av delegationsbeslut

31 - 32

Ks § 43

Information från kommunalråd och kommunchef

33 - 34

Ks § 44

Oxelösund kommuns årsredovisning 2020

35 - 38

Ks § 45

Utvärdering av målstyrning och roller kommunen som helhet 2020

39 - 40

Ks § 46

Svar på e-förslag tiggeriförbud

41 - 42

Ks § 47

Svar på motion om passiv insamling av pengar

43 - 44

Ks § 48

Föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser

45 - 46

Ks § 49

Revidering av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens och vård- och
omsorgsnämndens reglementen gällande sammanträden på distans

47 - 48

Ks § 50

Riktlinjer för deltagande i sammanträden på distans

49 - 50
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 25

2021-03-17
Dnr KS.2021.1

Information och föredragningar
Kommunstyrelsens beslut
Informationen godkänns
Dagens sammanträde
Mats Dryselius, kommunstrateg, Margrita Sjöqvist, controller, och Magnus
Petersson, ekonomichef, informerar om kommunens årsredovisning för 2020.
Mats Dryselius, kommunstrateg, informerar om kommunens kvalitet i korthet
(KKiK) och analys av nyckeltal 2020.
Magnus Petersson, ekonomichef, informerar om processen kring framtagande av
ägardirekt till de kommunala bolagen.
Martin Englund, fastighetsförvaltare, informerar om stallet Stjärnholm.
Kjell Andersson och Maria Malmberg, mark- och exploateringsstrateger, informerar
om Vattenfalls pågående aktiviteter i kommunen.
______
Kommunstyrelsen deltar vid SSAB Oxelösunds digitala informationsmöte där de
informerar om sin verksamhet, status för arbetet med fossilfritt stål - HYBRIT,
aktuellt läge i omställningsarbetet i Oxelösund och möjligheter för Sörmland med
biogas.
______

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 26

2021-03-17
Dnr KS.2018.160

Val av ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott 2021–2022
Kommunstyrelsens beslut
Katarina Berg (M) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för
resterande del av mandatperioden 2019–2022
Sammanfattning
Stefan Johansson (M) har begärt och blivit entledigad som ledamot i
kommunstyrelsen av kommunfullmäktige 2021-02-10 § 7. Då han även var vald av
kommunstyrelsen till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott behöver
fyllnadsval genomföras för kvarvarande del av mandatperioden 2019–2022.
Dagens sammanträde
Dag Bergentoft (M) nominerar Katrina Berg (M) till ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott.
______
Beslut till:
Vald ersättare (för kännedom)
Kansliet (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-17

Ks § 27

Dnr KS.2021.24

Kommunstyrelsens årsredovisning 2020
Kommunstyrelsens beslut
1.

Kommunstyrelsens årsredovisning för 2020 fastställs.

2.

153,7 mkr av ej upparbetade investeringsmedel läggs som tilläggsbudget 2021.

Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning 2020 för
kommunstyrelsens verksamhet. Årsredovisningen redovisar uppföljning av mål och
ekonomi per 31 december 2020.
Måluppfyllelse
Uppföljning av kommunstyrelsens mål visar en god måluppfyllelse för styrelsens mål
avseende Mod och framtidstro, Attraktiv bostadsort samt Hållbar utveckling. Bland
annat framgår att kommunen medverkar i regionala utvecklingsprojekt, att nya företag
startar i kommunen samt att matsvinnet i kommunens verksamheter minskar över tid.
Inom övriga målområden, Trygg och säker uppväxt, God folkhälsa samt Trygg och
värdig ålderdom är måluppfyllelsen relativt låg. Bland annat framgår att målen om
barn, ungas och äldres trygghet inte uppnås samt att föräldracaféer inte har
genomförts som avsett.
Ekonomi
Ekonomiskt redovisar kommunstyrelsen ett resultat som är 2,9 mkr bättre än
budgeterat. Den omsättningsmässigt största verksamheten inom kommunstyrelsens
förvaltning är fastighetsverksamheten, vilken redovisar ett underskott med -2,9 mkr (1,1 mkr). Övriga större budgetavvikelser finns inom Gemensam administration
2,2 mkr, inom Nämndverksamheten 0,7 mkr, Näringsliv 0,7 mkr, Bostadsanpassning
0,8 mkr och Kostenheten 0,8 mkr.
Investeringsbudgeten 2020 uppgick till 309,5 mkr, jämfört med 293,2 mkr 2019. Av
denna budget bestod 173,8 mkr av överförda medel från 2019 och 7,4 mkr ur
investeringsreserven. Utgifterna uppgick till 153,1 mkr, jämfört med 108,4 mkr 2019.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens årsredovisning för 2020
fastställs samt att 153,7 mkr av ej upparbetade investeringsmedel läggs som
tilläggsbudget 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ksf 2020-02-24
KS årsredovisning 2020 förslag till KS version 2021-03-09.pdf

Utdragsbestyrkande
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Blad 6

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-17

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. Kommunstyrelsens årsredovisning för 2020 fastställs.
2.

153,7 mkr av ej upparbetade investeringsmedel läggs som tilläggsbudget 2021.

______
Beslut till:
Utredare (för kännedom)
Controller (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-17

Ks § 28

Dnr KS.2020.135

Kommunens styrdokument 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Redovisningen godkänns.

2.

Kommunchefen ges i uppdrag att säkerställa att översyn genomförs och att
revidering sker av de styrdokument där ett sådant behov har angetts.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2012 och 2013 riktlinjer för kommunens styrdokument (KF
2012 § 23, KF 2013 § 49). I samband med beslutet 2012 fick kommunstyrelsen i
uppdrag att en gång per år redovisa aktuella styrdokument till kommunfullmäktige.
Vid redovisning av kommunens styrdokument 2019 konstaterades att det saknades
uppgifter om dokumentens relevans. Kommunfullmäktige gav därför kommunchefen i
uppdrag att undersöka relevansen för dessa styrdokument samt återkomma med
eventuellt förslag till åtgärd (KF 2020-02-12, § 13).
I samband med kommunstyrelseförvaltningens inventering av kommunens
styrdokument 2020 har styrdokumentens relevans och aktualitet setts över. Ett antal
dokument bedöms vara i behov av översyn och eventuell revidering.
Förvaltningen har upprättat en förteckning över kommunens styrdokument. Totalt 143
styrdokument redovisas. I förteckningen markeras vilka dokument som behöver ses
över samt vilka dokument som har en fastställd giltighetstid.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att redovisningen godkänns samt att
kommunchefen ges i uppdrag att säkerställa att översyn och eventuell revidering
genomförs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ksf 2020-02-24
Bilaga, förteckning styrdokument 2020.pdf
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Redovisningen godkänns.

2.

Kommunchefen ges i uppdrag att säkerställa att översyn genomförs och att
revidering sker av de styrdokument där ett sådant behov har angetts.

______
Beslut till:
Säkerhetsstrateg/utredare (för kännedom)
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 8 (50)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-17

Ks § 29

Dnr KS.2021.19

Finansiering av Strandcafé vid Jogersöbadet
Kommunstyrelsens beslut
1.

Godkänna investering 1 300 tkr för nytt strandcafé genom förädling av befintlig
WC-byggnad vid Jogersöbadet

2.

Finansiering 1300 tkr sker genom investeringsreserven

3.

Godkänna projektplan

4.

Attestant för projektet är fastighetsekonom

Sammanfattning
Strax innan sommaren 2020 utsattes strandcaféet vid Jogersöbadet för en brand,
byggnaden gick inte att rädda. Under 2021 har polisutredning, teknisk undersökning,
sanering av byggnad och mark utförts och diskussioner förts med försäkringsbolag.
Vidare har olika alternativ till utformning och placering av nytt strandcafé värderats.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår en förädling av befintlig WC-byggnad som står
placerad intill den gamla cafébyggnaden. Halva byggnader står i dagsläget tomt.
Förädlingen innebär en totalrenovering av byggnaden och tillgänglighetsanpassning
av toaletter inkl. en handikapptoalett (RWC) som placeras vid byggnadens kortsida
med separat ingång.
Strandcaféet placeras i byggnadens andra ände som vetter mot havet och ramas in
med en tillgänglighetsanpassad altan. Byggnaden ligger nära stranden men utanför
strandskyddat område.
Strandcaféet beräknas stå klart i början av juni månad 2021 under förutsättning att
startbesked beviljas inom 10 veckor från bygglovsansökan. Caféet byggs i
sommarstandard i likhet med föregående Strandcafé.
Försäkring för Cafébyggnaden täcker enbart saneringskostnader av mark och
brandskadad byggnad pga. byggnadens ålder. Kostnad för totalrenovering och
omställning av WC-byggnad till sommarcafé är uppskattad till 1 300 tkr och föreslås
finansieras via Investeringsreserven.
I kostnadsuppskattningen ingår offert för ombyggnation, byggherrekostnader samt
post för oförutsedda kostnader med 20 %. Det finns alltid en förhöjd risk för
oförutsedda kostnader när renoveringar och ingrepp ska ske i en äldre byggnad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut om finansiering av strandcafé vid Jogersöbadet.
Projektplan Strandcafé Jogersöbadet

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-17

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. Godkänna investering 1 300 tkr för nytt strandcafé genom förädling av befintlig
WC-byggnad vid Jogersöbadet
2.

Finansiering 1300 tkr sker genom investeringsreserven

3.

Godkänna projektplan

4.

Attestant för projektet är fastighetsekonom

______
Beslut till:
Fastighetsekonom (för åtgärd)
Controller (för kännedom)
Näringslivsansvarig (för kännedom)
Kultur- och fritidschef (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-17

Ks § 30

Dnr KS.2020.52

Underhållsarbeten kommunhuset
Kommunstyrelsens beslut
1.

Godkänna investeringen 10 000 tkr

2.

Investeringen 10 000 tkr finansieras via ramen Kommunhuset energieffektivisering

3.

Godkänna projektplan

4.

Attestant för projektet är fastighetsekonom

Sammanfattning
Kommunhuset uppfördes 1975 som kontorshus i betong och tegel. Sedan des har
endast mindre planerade underhållsåtgärder genomförts i huset. Idag har huset BTA
(bruttototalarea) 4 271 m² fördelade på 2 plan och källaren. Huset rymmer 128
arbetsplatser. De tekniska systemen börjar bli ålderstigna och ytskikt slitna.
Byggnaden är i behov av en större renovering som skulle medföra att innemiljön
förbättras och att byggnadens driftkostnader sänks.
Sedan 90-talet har flera utredningar utförts beträffande ventilation, tekniska
installationer och fasader. Ingen av dessa utredningar ledde till större åtagande p.g.a.
nedprioriteringar.
Under 2019 har kommunstyrelseförvaltning fått signaler om att medarbetare upplever
innemiljön som icke fullgod. Detta resulterade i en större utredning som genomfördes
av Stahrebolaget i januari 2020. Rapportens slutsats pekar på att gammal fukt har
orsakat kemisk nedbrytning av mattlim och golvmatta. Kemiska
nedbrytningsprodukter påverkar inomhusluften och har också vandrat ner i
bjälklagets betongkonstruktion.
Genom att forcera ventilationen dygnet runt sänks exponeringen av dessa fuktbildade
ämnen och luftrenare har placerats ut i byggnaden, detta är en tillfällig lösning i
väntan på beslut om en permanent lösning gällande åtgärd av golv.
Med hänsyn till tidigare utredningar kopplade till uteblivna underhållsåtgärder i
kommunhuset har kommunstyrelseförvaltning på uppdrag av kommunstyrelsen utrett
kommunhusets status ur ett större perspektiv samt presenterat flera alternativ ur ett
fastighetsförvaltningsperspektiv. Utredningen resulterade i fem underhållsnivåer där
samtliga alternativ inkluderar renovering av golv.
Då huset är byggt 1975 så behövs en totalrenovering utföras gällande tekniska
system och förbättring av klimatskäl för att sänka byggnadens effektbehov och
driftkostnader. Dessa åtgärder görs med fördel samtidigt för att nå bästa slutresultat
samt hålla nere den totala renoveringskostnaden och tidplanen. En totalrenovering av
kommunhuset är en stor investering som behöver utföras för att förlänga den
byggnadstekniska livslängden samt förhindra haveri i tekniska installationer.
Totalrenovering av kommunhuset rekommenderas att starta inom 5 år. Då medel inte
finns avsatt för en totalrenovering föreslår kommunstyrelseförvaltningen åtgärd av
golv i detta skede inkluderat minde underhåll som behöver utföras nu.
Utdragsbestyrkande
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Blad 11

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-17

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Underhållsarbeten i kommunhuset
Projektplan Underhållsarbeten kommunhuset, Golv
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. Godkänna investeringen 10 000 tkr
2.

Investeringen 10 000 tkr finansieras via ramen Kommunhuset energieffektivisering

3.

Godkänna projektplan

4.

Attestant för projektet är fastighetsekonom

______
Beslut till:
Fastighetsekonom (för åtgärd)
Controller (för kännedom)
Personalchef (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-17

Ks § 31

Dnr KS.2018.150

Stallet Stjärnholm takrenovering
Kommunstyrelsens beslut
1.

Ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att besluta om att hästarna kan
återgå till befintligt stall 2021-04-01 under förutsättning att konstruktörens
uppdaterade utlåtande är tillfyllest avseende hållfasthet.

2.

Godkänna ökad driftkostnad 441 tkr för tillfällig etablering av tältstall.

3.

Finansiering av driftkostnader 441 tkr sker via KS oförutsett.

4.

Attestant för projektet är fastighetsekonom.

Sammanfattning
Verksamheten och hästar är evakuerade ur befintligt stall. Stallet har fått en temporär
uppstämpning för att klara av eventuella snölaster under vintern. Konstruktör har
lämnat ett utlåtande om att from 1 april kan vintersäsong beräknas vara slut, då
föreligger inga risker om stora snölaster och ryttarföreningen kan vistas i befintligt
stall till 31 september. Nuvarande utlåtande behöver kompletteras för att vara juridiskt
korrekt. Denna komplettering beräknas vara klarlagd under v 9.
Kommunstyrelsen har tidigare informerats om att kommunstyrelseförvaltningen
undersöker en mer långsiktig lösning kring tillfälligt stall där hästarna kan husera
under kommande renovering av stallets tak. Arbete pågår.
Parallellt utför Konstruktör vidare undersökning, om det går att göra några
förbättringar på konstruktionen i den del av stallet där hästarna står, för att kunna ha
kvar hästarna i befintligt stall under vintern 21/22.
Kommunstyrelseförvaltningen inväntar återkoppling från pågående byggnadstekniskantikvarisk förundersökning för att ha underlag till ny upphandling av kommande
takrenovering inkluderat delar som blir indirekt berörda i stallets konstruktion för att
möjliggöra en upphandling och sedan återkomma till kommunstyrelsen med offert och
tidplan.
Utifrån konstruktörens information föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
kommunstyrelsens arbetsutskott ges delegation att besluta om ryttarföreningen
tillfälligt kan återgå till sina befintliga lokaler from 1 april och vistas i befintligt stall till
30 september.
Tidigare beslut gällande finansiering för driftkostnader år 2021 täcker hyra av tältstall
för januari-mars inkluderat uppsägningsmånaden april. Samt kostnad för
avetablering. Bodar, containrar, staket, belysning/kablage och bevakning saknar
finansiering 441 tkr för januari till mars inkluderat uppsägningstiden i april.
Finansiering av ökade driftkostnader föreslås finansieras via KS oförutsett.
För varje extra månad som förhyrning av tillfällig etablering förlängs efter sista mars
behöver driftmedel ökas med 220 tkr/ månad.
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-17

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut om att återgå till befintligt stall 21-04-01
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. Ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att besluta om att hästarna kan
återgå till befintligt stall 2021-04-01 under förutsättning att konstruktörens
uppdaterade utlåtande är tillfyllest avseende hållfasthet.
2.

Godkänna ökad driftkostnad 441 tkr för tillfällig etablering av tältstall.

3.

Finansiering av driftkostnader 441 tkr sker via KS oförutsett.

4.

Attestant för projektet är fastighetsekonom.

______
Beslut till:
Kommunchef (för åtgärd)
Fastighetsekonom (för åtgärd)
Fastighetsförvaltare KSF (för åtgärd)
Controller (för kännedom)
Kultur och fritidsnämnd (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-17

Ks § 32

Dnr KS.2020.128

Yttrande över revisionsrapport: Granskning av Oxelösunds
kommuns målstyrning
Kommunstyrelsens beslut
Anta tjänsteskrivelse daterad 2021-02-18 som svar på revisionsrapporten.
Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun granskat
kommunens målstyrning, med syfte att ge revisorerna underlag att bedöma om
styrelse och nämnder arbetar ändamålsenligt med målstyrningen för uppnåendet av
fullmäktiges mål. Denna granskning rör kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunstyrelsen rekommenderas att:
•

skapa en tydlighet och enhetlighet i de styrande principer och mallar som
används för arbetet. Det avser begreppsanvändning och hur måluppfyllelsen ska
användas och bedömas.

•

se över fullmäktiges mål (indikatorer) för att möjliggöra en tätare uppföljning.
Särskild hänsyn kan tas för att balansera uppföljningsbehovet med den
administrativa kostnaden för arbetet. Mål och indikatorer kan med fördel vara
färre men istället följas upp oftare.

Samtliga granskade nämnder rekommenderas att:
•

komplettera uppsatta mål med en analys för att synliggöra påverkansfaktorer för
uppfyllnad av målen. En tydlig analys möjliggör en tidig omprioritering av resurser
inom nämnden och kommunen.

•

aktivt delta i budgetprocessen och vid behov föreslå kommunfullmäktige att
revidera eller fastställa nya mål (fullmäktiges indikatorer) för kommunmålen.
Processen kring målformulering och kommunikation till verksamheten är
avgörande för hur målen förankras i verksamheten. Målen behöver vara
relevanta, implementerade och accepterade av medarbetare och chefer på olika
nivåer.

De granskade nämnderna ska senast den 4 mars lämna sitt yttrande till revisorerna.
Kommunstyrelsen har begärt och fått uppskov med yttrandet till den 31 mars.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Anta tjänsteskrivelse daterad 2021-02-18 som svar på revisionsrapporten.
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-17

______
Beslut till:
Revisorerna (för kännedom)
Kommunfullmäktige (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 33

2021-03-17
Dnr MEX.2020.130

Försäljning av fastighet Körsbäret 1
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna försäljning fastigheten av Körsbäret 1 till OBOS Mark AB enligt upprättat
köpe- och genomförandeavtal samt att ge kommunstyrelsens ordförande och
kommunchef i uppdrag att underteckna detta.
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har under ett par månader haft diskussioner med
OBOS Mark AB kring lämpliga fastigheter för exploatering av den produktportfölj som
koncernen har. Produktportföljen rymmer trähus i en eller två våningar med de olika
upplåtelseformerna hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter.
Fastigheten Körsbäret har med sin detaljplan förutsättningar för exploatering med en
blandning av en- och tvåplans hus. Exploatören har att följa detaljplanen med den
byggrätt som finns om totalt 1900 kvm fördelat mellan de två delområdena. Det är
upp till exploatören att fördela byggrätten samt i bygglovsprocessen ta eventuella
detaljfrågor.
Enligt kommunens riktlinjer för tomtkön, försäljning av fastigheter och exploatering av
kommunal mark i Oxelösunds kommun är en ny värdering framtagen vilken redovisar
ett försäljningsvärde om 2 525 000 kr.
Köpet regleras i enlighet med köpe- och genomförandeavtal som
kommunstyrelseförvaltningen tagit fram.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att kommunstyrelsen beslutar att godkänna
försäljningen av fastigheten Körsbäret 1 till OBOS Mark AB till enligt framtagen
värdering och enligt framtaget köpe & genomförandeavtal.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks försäljning Körsbäret 1
Tidsplan Körsbäret
Köpe och genomförandeavtal OBOS 210310
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Godkänna försäljning fastigheten av Körsbäret 1 till OBOS Mark AB enligt upprättat
köpe- och genomförandeavtal samt att ge kommunstyrelsens ordförande och
kommunchef i uppdrag att underteckna detta.
______
Beslut till:
Mark och exploatering (för åtgärd)
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (för kännedom)
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 34

2021-03-17
Dnr MEX.2021.18

Planbesked Kvarndammens industriområde
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna förslaget om planbesked för Kvarndammens Industriområde samt ge
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att begära planbesked för kommande
industriområde Kvarndammen.
Sammanfattning
I gällande Översiktsplan 2030 finns området benämnt Kvarndammens utpekat som
ett framtida industriområde.
SSAB Oxelösund AB:s och Oxelösund Hamn AB:s utveckling och kommande
omvandling tillsammans med de kompletterande företag och exploateringar som
denna utveckling medför kräver ett tillskott av ny industrimark i Oxelösund.
Vattenfall Eldistribution AB bereder nu dragning av två stycken nya 130 kV ledningar
till SSAB. I nordvästra hörnet av kommunen planeras ledningsdragningen genom det
tänkta industriområdet vid Kvarndammen. Exakt sträckning genom området utreds i
samarbete mellan kommunen och Vattenfall Eldistribution AB. Det arbetet omfattar
vilken form av verksamhet som kan vara verksam i närheten av den tänkta
ledningsdragningen. I området diskuteras också en eventuell dragning av
fjärrvärmeledning mellan Oxelösund och Nyköping. Dessa diskussioner hanteras av
Oxelö Energi AB.
Nyköpings kommuns planerade utveckling av etableringsområden för industri och
företag omfattar de östra och södra delarna av nuvarande Arnö industriområde. Ett
område som angränsar till Kvarndammens industriområde. I kommande planarbete
för Kvarndammen kan en gemensam planering av respektive industriområde bli ett
tänkbart alternativ.
Det område som i Översiktsplanen pekas ut väster om väg 53 blir utrednings området
för detaljplanearbetet. I kommande planprocess får sedan eventuellt samarbete med
Nyköping, ledningsdragning av högspänningsledningar tillsammans med ett par
utpekade fornlämningar, etc. hanteras. I den processen får också den totala
omfattningen av detaljplanen bestämmas. Det är den normala planprocessens och
dess utredningar som tydliggör möjligheter och begränsningar.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna planbegäran
för Kvarndammens industriområde väster om väg 53 samt att ge
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att lämna in planbegäran till miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks Planbegäran kvarndammensindustriområde

Utdragsbestyrkande
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Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Godkänna förslaget om planbesked för Kvarndammens Industriområde samt ge
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att begära planbesked för kommande
industriområde Kvarndammen.

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

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2021-03-17

Ks § 35

Dnr KS.2020.10

Medborgarförslag om upprustning av byggnaderna på Jogersö
havsbad
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.
Sammanfattning
Medborgarförslag har inkommit till kommunen med synpunkter på byggnadernas
skick på Jogersö havsbad. Förslagsställaren budskap är att byggnader för toaletter
och omklädningsrum är i behov av upprustning för att öka trivseln vid Jogersö
havsbad.
Strax innan sommaren 2020 utsattes strandcaféet vid Jogersöbadet för en brand,
byggnaden gick inte att rädda. Under 2020 har polisutredning, teknisk undersökning,
sanering av byggnad och mark utförts och diskussioner förts med försäkringsbolag.
På kommunstyrelsen 2021-03-17 finns ett ärende om upprustning och förädling av
befintlig WC-byggnad som står placerad intill den gamla cafébyggnaden. Halva
byggnader står i dagsläget tom. Förädlingen innebär en totalrenovering av
byggnaden och tillgänglighetsanpassning av toaletter inkl. en handikapptoalett (RWC)
som placeras vid byggnadens kortsida med separat ingång. Antalet toaletter blir fler
än i den gamla byggnaden. Inga omklädningsrum kommer att finnas efter
totalrenoveringen. Däremot kommer det att finnas möjlighet att byta om på toaletterna
om man föredrar det.
Strandcaféet placeras i byggnadens andra ände som vetter mot havet och ramas in
med en tillgänglighetsanpassad altan.
Strandcaféet beräknas stå klart i början av juni månad 2021.Caféet byggs i
sommarstandard i likhet med föregående Strandcafé.
Utöver detta kommer miljö-och samhällsbyggnadsnämnden under våren att se över
och underhålla hopptorn och bryggor vid Jogersö havsbad.
Mot bakgrund av de planer och förslag som redovisats ovan föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget anses besvarat
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks
Protokoll 2020-02-12 - Kf §3
Medborgarförslag om upprustning av byggnaderna på Jorgersö havsbad

Utdragsbestyrkande
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Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.

______
Beslut till:
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom)
Fastighetsekonom (för kännedom)

Utdragsbestyrkande

Blad 20

Sammanträdesprotokoll

Blad 21 (50)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-17

Ks § 36

Dnr KS.2021.27

Avräkning barn- och elevpeng 2021
Kommunstyrelsens beslut
1.

Godkänna avräkning för perioden januari-februari 2021, 131 tkr.

2.

Finansiering sker via kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden (UN) har ett resursfördelningssystem med en överenskommen
kommunfullmäktige barn- och elevpeng (Kf barn- och elevpeng) för förskola,
grundskola, fritidshem och gymnasieskola. För perioden januari-februari är
avräkningen framräknad till 131 tkr. Avräkningen finansieras med medel från
reserven för oförutsedda utgifter
Avräkningen för januari-februari visar att det totalt sett är fler barn och elever när
verksamhetstalen lästs av, än vad som prognostiserats i befolkningsprognosen och
som fastställts av kommunfullmäktige. En del åldersgrupper har minskat antal elever
medan andra har ökat i antal. Vi ser den främsta ökningen av antalet elever inom
grundskolan samt grundsärskolan. Detaljerad specifikation ges i bifogat
beslutsunderlag. Avräknat antal barn- och elever multipliceras med Kf barn- och
elevpeng för olika åldrar. För januari-februari, uppgår summan till 131 tkr.
Avräkningen med 131 tkr, föreslås finansieras via kommunstyrelsens reserv för
oförutsedda utgifter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Avräkning barn- och elevpeng jan-feb 2021
Protokollsutdrag 2021-02-24 - UN § 3
Avräkning barn- och elevpeng januari-februari 2021
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. Godkänna avräkning för perioden januari-februari 2021, 131 tkr.
2.

Finansiering sker via kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter.

______
Beslut till:
Controller (för åtgärd)
Ekonomichef (för kännedom)
Ekonom utbildningsförvaltningen (för åtgärd)
Utdragsbestyrkande
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Ks § 37

Dnr KS.2012.133

Byggnation av actionpark i anslutning till Oxelöskolan
Kommunstyrelsens beslut
1.

En aktivitetspark byggs vid Frösängs gärde till en kostnad av 7 MSEK, projekt
Aktivitetspark Frösängs gärde sker som ett delprojekt inom projekt Oxelöskolan
(Ny förskola/skola) och projektplan Aktivitetspark Frösängs gärde godkänns.

2.

Projekt Aktivitetspark Frösängs gärde finansieras genom att 7 MSEK
omdisponeras ur budget för projekt Oxelöskolan till delprojekt Aktivitetspark
Frösängs gärde.

3.

Attestant för projektet är Fastighetsekonom.

Sammanfattning
Byggnationen av Oxelöskolan prognostiseras ske till en lägre kostnad än budgeterat.
Den senaste prognosen som redovisades vid kommunstyrelsen 2021-01-27 visar på
att kostnaderna understiger budget med 10 MSEK. Kommunstyrelsen beslutade
därför att ge kommunchefen i uppdrag att utreda om byggnation av aktivitetspark i
anslutning till Oxelöskolan kan rymmas inom ramen för byggprojektet för Oxelöskolan
eller om byggnation av aktivitetspark kan genomföras som separat
investeringsprojekt samt i så fall återkomma med förslag till finansiering av
detsamma.
Under 2020 inkom ett e-förslag att bygga en actionpark för BMX, skateboards,
kickbikes med mera i anslutning till parkeringen vid Ramdalen. Förslaget fick 553 st.
ja röster. Kultur- och fritidsnämnden besvarade förslaget med att besluta att ta med
förslaget till kommande mål och budgetarbete.
En aktivitetspark stimulerar till ett kravlöst deltagande och inbjuder till ökad rörelse
hos ungdomar som valt bort den organiserade idrotten. Den skapar en möjlighet för
barn, ungdomar och vuxna att vara delaktiga och aktiva, oberoende av ekonomiska
förutsättningar. Genom en aktivitetspark och liknande spontanidrottsanläggningar ges
barn och ungdomar en möjlighet att aktivera sig på fritiden. Detta kan i sin tur leda till
att de blir en del i ett sammanhang som ger dem trygghet och minskar ett eventuellt
utanförskap. Detta är en vinst för såväl individen som samhället i stort som bidrar till
ökad folkhälsa och trivsel.
Aktivitetsparken föreslås vara belägen i anslutning till Oxelöskolan på Frösängs
gärde. Området är ett populärt stråk för gång och cykeltrafik. Det ligger bostäder i
anslutning till föreslagen plats vilket på ett naturligt sätt främjar närvaro av vuxna.
Placeringen av Oxelöskolan valdes bl.a. för att binda samman den centrala delen av
Oxelösund och bostadsområdet Frösäng. Den tänkta platsen för aktivitetspark
förstärker denna målsättning.
En förprojektering av aktivitetspark har skett. Denna visar att en lämplig park skulle
bestå av ca 600 m2 betongpark för skateboards, kickbikes, hinderbana/utegym och
annan lek/träningsutrustning som riktar sig till barn och vuxna från ca 8 års ålder. Den
Utdragsbestyrkande
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föreslagna aktivitetsparken skulle bli ett komplement till den lekutrustning och
multisportplan som redan planeras på Oxelöskolans skolgård.
Markförhållandena på platsen måste utredas närmare. Om det mot förmodan skulle
framkomma att mark- och grundläggningsarbetena riskerar bli väldigt kostsamma så
kan kompletterande beslut behöva tas.
Projektplan
Projektplan för uppförande av aktivitetspark har tagits fram och biläggs
tjänsteskrivelsen. Byggnationen av en aktivitetspark föreslås bedrivas som ett
underprojekt inom ramen för det totala investeringsprojektet för Oxelöskolan.
För att säkerställa att byggnationen av aktivitetsparken ansluter till planerade
åtgärder vid Frösängs gärde av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och
verksamheter för barn och ungdomar via Kultur Fritidsförvaltningen föreslås
projektgrupp bestå av representanter för dessa förvaltningar. Projektledare utgörs av
projektledare för skolprojektet och sker som ett delprojekt inom investeringsprojekt
Oxelöskolan.
Ekonomi
En aktivitetspark enligt gjord förprojektering bedöms kosta ca 6 MSEK och
erfarenhetsmässigt så är markarbeten svåra att prognostisera. Av den anledningen
bör det finnas en post i budgeten för oförutsedda utgifter.
Byggkostnad inkl. byggherrekostnad
Risk/oförutsett
Finansiering

6 MSEK
1 MSEK
7 MSEK

Enligt budgetreglerna i Mål och budget 2021—23 har kommunstyrelsen rätt att
omdisponera investeringsanslag över 0,5 MSEK beslutas via särskilda beslut i
kommunstyrelsen.
Byggnationen av Oxelöskolan bedöms understiga budget med 10 MSEK. Genom att
forma ett eget särskilt delprojekt avseende byggnation av aktivitetspark under
investeringsprojektet för Oxelöskolan har Kommunstyrelsen därmed möjlighet att
besluta om genomförande och finansiering av byggnationen av en aktivitetspark.
Ekonomichefen har kontrollerat frågan med revisorerna och med SKR vilka båda ger
besked om att ett sådant beslut är möjligt.
Genomförande av projekt Aktivitetspark vid Frösängs gärde föreslås därmed ske som
ett underprojekt under investeringsprojekt Oxelöskolan samt finansieras av det
prognostiserade överskottet inom investeringsprojektet för Oxelöskolan.
Prognostiserat överskott för investeringsprojekt Oxelöskolan är 10 MSEK och
prognostiserad kostnad för Projekt Aktivitetspark vid Frösängs gärde prognostiseras
kosta 7 MSEK.
Kommunstyrelsen föreslås därmed besluta att en aktivitetspark vid Frösängs gärde
byggs till en kostnad av 7 MSEK, att projekt Aktivitetspark Frösängs gärde sker som
ett delprojekt inom projekt Oxelöskolan och att projektplan Aktivitetspark Frösängs
gärde godkänns. Projekt Aktivitetspark Frösängs gärde finansieras genom att
kommunstyrelsen föreslås besluta om att omdisponera 7 MSEK från projekt
Oxelöskolan till delprojekt Aktivitetspark Frösängs gärde.
Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks Byggnation av actionpark i anslutning till Oxelöskolan
Projektplan Actionpark 2021-03-03.docx
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. En aktivitetspark byggs vid Frösängs gärde till en kostnad av 7 MSEK, projekt
Aktivitetspark Frösängs gärde sker som ett delprojekt inom projekt Oxelöskolan
(Ny förskola/skola) och projektplan Aktivitetspark Frösängs gärde godkänns.
2.

Projekt Aktivitetspark Frösängs gärde finansieras genom att 7 MSEK
omdisponeras ur budget för projekt Oxelöskolan till delprojekt Aktivitetspark
Frösängs gärde.

3.

Attestant för projektet är Fastighetsekonom.

Förslag
Dag Bergentoft (M) yrkar avslag till framskrivet förslag och föreslår att
kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att undersöka möjligheterna att
bygga en aktivitetspark i Oxelösund. Uppdraget innebär vidare att lyssna in
synpunkter från kommunmedborgarna om utformningen av aktivitetspark och om
lämplig plats. Lämna kostnadsförslag samt lämplig finansiering. Uppdraget
återredovisas till kommunstyrelsen efter fullgjort uppdrag så snart som möjligt men
senast till sammanträdet 1 september 2021.
Bo Höglander (C), Katarina Berg (M) och Jan-Eric Eriksson (SD) yrkar avslag till
framskrivet förslag och bifall till Dag Bergentofts (M) förslag.
Patrik Renfors (V), Linus Fogel (S), Tommy Karlsson (S) och Carl-Inge Lindberg (S)
yrkar avslag till Dag Bergentofts (M) förslag och bifall till framskrivet förslag.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels framskrivet förslag och
dels Dag Bergentofts (M) förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt framskrivet förslag.
Reservation
Jan-Eric Eriksson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Dag Bergentofts
(M) förslag.
Dag Bergentoft (M), Katarina Berg (M) och Bo Höglander (C) reserverar sig mot
beslutet med följande motivering:
Ärendet handlar om ett investeringsbeslut om 7 miljoner kr samt att platsen för
aktivitetsplats skall vara Frösängsgärde.
Att vi reserverar oss mot beslutet betyder inte att vi har något emot en aktivitetspark
och är väl medvetna om att det finns ett E- förslag (skatepark)som har fått drygt 500
röster/ likes.
Majoriteten tillfrågas vid tre tillfällen under sammanträdet vilken målgrupp det var som
lagt sin röst på E-förslaget – ung, äldre, pojkar, flickor, män, kvinnor. Vänsterpartiets
företrädare menade att, jodå barnperspektivet var tillgodosett genom E-förslaget och
andra delar i det.
Utdragsbestyrkande
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Sett till barnkonventionen som lag så ska den stärka barns rättigheter och de ska tas
på största allvar. Det krävs en attitydförändring hos alla som arbetar med och för barn
och unga, inklusive politiker på både lokal, regional som nationell nivå. Barn ska ses
som rättighetsbärare och ett barnrättsbaserat synsätt måste få genomslag.
Barnperspektivet är inte endast relevant inom traditionella barn-och
ungdomsverksamheter som, skola, barnomsorg, fritid och socialtjänst. Barn och unga
berörs i allra högsta grad av beslut i tekniska förvaltningar ex frågor gällande trafik,
stadsplanering och miljö.
Vi menar att uppdraget att lyssna in olika målgrupper vad de anser om en
aktivitetspark, ta in förslag om önskemål gällande placering och utformning, är
grundläggande. Det räcker inte med 500 likes och inte veta vad det står för. Det visar
bara att det finns ett intresse och i detta fall gällde det inte riktigt en aktivitetspark.
Men ändå så anser majoritetens företrädare att barnperspektivet är tillgodosett.
När det gäller ekonomi så är 7 miljoner kr en väldigt stor investering. Då krävs det ett
bättre underlag att fatta beslut på. Det är 7 miljoner lånade pengar som har
räntekostnader varje dag.
Men majoriteten vill föregå en upphandling på så sätt att det vill knyta ihop det med
byggnationen av skolan. Men det är två separata delar, skolan för sig och en
aktivitetspark något annat. För majoriteten är det dock bråttom och en
kostnadsjämförelse mellan olika byggföretag är oviktig i deras tänkande.
Vi vill vara ansvarstagande för alla skattemedel och investeringar och göra rätt från
början och samtala med målgruppen. Därefter undersöka möjlig plats och få till en
möjlig finansieringsplan.
Yttrande
Göran Bernhardsson (KD) lämnar följande yttrande:
En engagerad förälder och föreningsledare lämnade in ett e-förslag till Oxelösunds
kommun som gäller att:
”Utveckla betongplattan vid Ramdalens parkering. Att våga investera i Oxelösunds
framtid, våra barn och ungdomar, genom att skapa en actionpark på Ramdalen (bmxcykel, skateboards, kickbikes m.m.). Våra ungdomar i kommunen behöver en
attraktiv mötes- och samlingsplats utomhus där de kan träffas, umgås och aktiveras
tillsammans. Betongplattan på Ramdalen är en plats som kan utvecklas till en större
actionpark. …. I Oxelösund skulle kanske den grymma fritidspersonalen på
Koordinaten, tillsammans med ungdomarna, sköta en sådan park (med stöd av
kommunen och kanske föreningar). Närheten till Ramdalens sporthall, simhall och
idrottsplats är enbart av godo. Har vi råd att inte satsa på våra barn?”
Kan inte sägas bättre!
Alliansen hade pengar redan i höstas inom budgetförslaget 2021.
Hellre en actionpark för några miljoner till våra ungdomar än 22 miljoner till
restaurang Läget.
Nu har majoriteten, Socialdemokrater och Vänsterparti, ”hittat” pengar som blir över!
Det är såklart bra att det nu beslutas att bygga aktivitetsparken.
Bra att det går fort, men inte så bra att det blir på fel plats! Fort men fel!
Det är inte bra att majoriteten, S+V, inte vill läsa in och inte heller vill lyssna på vad
ungdomar och förslagsställare säger om var parken bör ligga.
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Ungdomarna kör om och förbi den kommunala byråkratin. De är vår framtid!
Engagemang och ideér!.
Som förslagsställaren skriver: ”Har vi råd att inte satsa på våra barn?”
Majoriteten, S+V, vet uppenbarligen bättre och har funnit att Frösängs gärde är den
bästa platsen för en aktivitetspark. Hur kom de fram till det? På vilken grund??
Jag anser att kommunen bör lyssna på vad ungdomar och förslagsställare tycker är
bäst.
Jag anser att vi har råd att både satsa på våra barn och ungdomar samt att vara
lyhörd och tillmötesgående?”
Jag anser att aktionparken bör förläggas vid Ramdalens IP, där ungdomarna ville ha
denOxelösund kan – så mycket bättre
______
Beslut till:
Kommunchef (för kännedom)
Ekonomichef (för åtgärd)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd (för kännedom)
Kultur- och fritidsnämnd (för kännedom)
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Dnr KS.2021.17

Uppföljning av Säg vad du tycker 2020
Kommunstyrelsens beslut
Uppföljning av Säg vad du tycker 2020 godkänns
Sammanfattning
Inom Oxelösund kommuns samtliga verksamheter används systemet Säg vad du
tycker för hantering av synpunkter från kommunens invånare och övriga intressenter.
Det är viktigt att kommunen har fungerande och välkända externa och interna rutiner
för hur invånare och andra kan lämna synpunkter. Alla synpunkter som inkommer ska
följas upp. Den som lämnat synpunkt ska få besked om vad som händer i ärendet
inom tre veckor. Inkomna synpunkter ska årligen sammanställas och redovisas i
berörd nämnd.
Under år 2020 har det totalt inkommit 76 synpunkter till kommunen. Av dessa har fyra
synpunkter hanterats av kommunstyrelseförvaltningen. Frågeställarna har fått
bekräftelse på mottagen synpunkt inom två arbetsdagar och samtliga synpunkter har
blivit besvarade och svaren diarieförda.
Antalet inkomna synpunkter totalt har så gott som halverats under 2020 jämfört med
föregående fem åren. I snitt har det kommit in 145 synpunkter per år mellan åren
2015–2019. Troligt är att situationen med covid-19 är en bidragande orsak till
minskningen under 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Uppföljning av säg vad du tycker 2020
Sammanställning synpunkter KS 2020
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Uppföljning av Säg vad du tycker 2020 godkänns

______
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Dnr KS.2021.31

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag ta fram förslag till reviderad
delegationsordning för kommunstyrelsen
Sammanfattning
Inom mål- och budgetberedningsprocessen har mål och budgetberedningen, tillika
kommunstyrelsens arbetsutskott, fört diskussioner om föreliggande behov av att
revidera kommunstyrelsens delegationsordning. Revideringen påkallas särskilt
avseende de delegationspunkter som reglerar delegation av beslut om investeringar
och nuvarande beloppsgränser i denna delegation.
Vid en kontroll av övriga nämnders delegationsordningar konstateras att det finns
stora skillnader vad gäller beloppsbegränsningar för och delegation av beslutanderätt
för investeringar.
Kommunstyrelsen föreslås därför att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag
till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Uppdrag revidera kommunstyrelsens delegationsordning
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag ta fram förslag till reviderad
delegationsordning för kommunstyrelsen

______
Beslut till:
Kommunchef (för åtgärd)
Ekonomichef (för kännedom)
Kanslichef (för kännedom)
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Dnr KS.2021.43

Uppdrag att förebygga skadegörelse och klotter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunchefen ges i uppdrag att föreslå åtgärder, utöver de som redan är vidtagna i
Oxelösund, som ytterligare kan bidra till en ökad trygghet och minskade skador.
Dagens sammanträde
Ordförande väcker ärendet på sammanträdet.
Skadegörelse och klotter medför stora kostnader för såväl privatpersoner, företagare
och det offentliga. Människors upplevelse av trygghet minskar också i de områden
som utsätts för skadegörelse och klotter. I Oxelösund har vi sett exempel på
skadegörelse vid förskolor och skolor men också vid busshållplatser.
För att öka tryggheten och förebygga skadegörelse och klotter ges kommunchefen i
uppdrag att föreslå åtgärder, utöver de som redan är vidtagna i Oxelösund, som
ytterligare kan bidra till en ökad trygghet och minskade skador.
Förslag
Ordföranden föreslår att kommunchefen ges i uppdrag att föreslå åtgärder, utöver de
som redan är vidtagna i Oxelösund, som ytterligare kan bidra till en ökad trygghet och
minskade skador.
______
Beslut till:
Kommunchef (för åtgärd)
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Dnr KS.2021.2

Delgivningar
Delges
Öppet brev till ansvariga för skolan gällande Covid
Missiv Kommunens styrning och uppföljning av uppdrag till Kustbostäder
Revisionsrapport - Granskning av kommunens styrning och uppföljning av uppdrag till
Kustbostäder
Protokollsutdrag Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd § 3 210201 Bokslut
och verksamhetsberättelse 2020
Bilaga Verksamhetsberättelse 2020 Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd
Bilaga Volymer och nyckeltal 2020 Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd
Protokollsutdrag Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd § 4 210201 Uppföljning
av genomförd internkontroll 2020
Bilaga - Sammanfattning av genomförd internkontroll under 2020 NyköpingOxelösunds Överförmyndarnämnd
Protokollsutdrag Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd § 5 210201
Internkontrollplan 2021
Bilaga - Internkontrollplan 2021 Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd
Årsredovisning särskild kollektivtrafik Oxelösund 2020 - Region Sörmland
Skrivelse grundläggande granskning 2020
Grundläggande granskning 2020 Oxelösund
Protokoll gemensamma patientnämnden 2021-02-18

______
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Ks § 42

Dnr KS.2021.3

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 2021-03-17
Beslutsfattare

Beslutsdatum

Punkt i
del. ordn

Sara Littorin

2021-01-01 –
2021-01-31

B.12

2021-01-01 –
2021-01-31

B.12

Bifall

BAB-diariet

Henny Larsson

2021-01-01 –
2021-01-31

D.3

Nyanställningar januari

Castor

Kjell Andersson

2020-11-01 –
2020-12-31

B.9

Avtal båtplatser och sjöbodar

Castor

Maria Malmberg

2020-11-27

A.17

Yttrande bygglovsremiss

Castor

Maria Malmberg

2020-12-08

B.11

Avtal om bostadsarrende Hasselö
Bergö 170

Castor

Maria Malmberg

2020-11-17

B.11

Avtal om bostadsarrende

Castor

Malin Isegård
Malin Isegård
Hanna Taflin

Maria Malmberg

Beslutets innehåll i korthet

Avslag

Beslutet
hittas
BAB-diariet

Åskär 206 A
Maria Malmberg
Kjell Andersson
Maria Malmberg
Kjell Andersson
Margrita Sjöqvist

2021-01-01 –
2021-01-31

B.9

Avtal båtplatser och sjöbodar

Castor

2021-01-31 –
2021-01-31

A.17

Yttrande bygglovsremiss

Castor

2021-02-21

A 24

Uppdaterad kravrutin

Ekonomiavd
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Margrita Sjöqvist

2021-01-31

C5

Avskrivning av osäkre fordringar
<25 000 kr, samlingslista okt 2020jan 2021

Ekonomiavd

Margrita Sjöqvist

2020-12-18

C 11

Nyupplåning 30 mkr

Ekonomiavd

Margrita Sjöqvist

2021-02-16

C 11

Nyupplåning Grönt lån 60,2 mkr

Ekonomiavd

Margrita Sjöqvist

2021-01-31

C7

Överenskommelser om
avbetalningsplaner ör betalning av
skulder upp till 50 000 kr,
samlingslista okt 2020-jan 2021

Ekonomiavd

______
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Ks § 43

Dnr KS.2021.4

Information från kommunalråd och kommunchef
Dagens sammanträde
Kommunchef Johan Persson informerar om:
•

Rookie startups i Oxelösund i sommar. Rookie startup har mångårig erfarenhet
av att hjälpa kommuner med sommarjobb. I samarbete med dem genomförs ett
helt digitalt koncept där ungdomarna startar egna digitala företag. Planen är att
det ska omfatta 5–10 ungdomar som går Rookie-startups program. Ungdomarna
anställs av kommunen på samma kriterier som alla andra, får lön av oss osv.
Företaget erhåller 3000kr per ungdom för att de ska få gå deras program samt
handledning, infoträffar osv.

•

Inspektion av Länsstyrelsen av miljökontoret. Länsstyrelsens regelmässiga
kontroll av miljökontoren. Inga större anmärkningar, många frågor kring
strandskydd, Oxelösund anges vara "duktiga i klassen."

•

Inspektion av Arbetsmiljöverket. Planerad inspektion av Arbetsmiljöverket (ingår i
ARV:s kontroll av kommuner). Kontroll av övergripande och specifikt
arbetsmiljöarbete inkl. inspektion på bl.a. Stenviks förskola. Arbetsmiljöverket
konstaterade att vi har goda processer och rutiner och är trygga i vårt
arbetsmiljöarbete. Vi har vissa synpunkter som vi kommer behöva arbeta med
men inga anmärkningar.

•

Bosafari 17 april. Som fortsättning på vår Bo i Oxelösunds kampanj genomförs
Bosafari i Oxelösund 2021-04-17. Genomförs covidanpassat och kommunikativa
åtgärder kommer kunna återanvändas. Visningen sker genom storyspot-app i
telefonen som känner av var man är och berättar om pågående byggnationer och
aktiviteter och upplevelser i Oxelösund.

•

Genomgång med mäklare om byggläget. Genomgång med mäklare om
nuvarande byggnationsläge och planerat byggnationsläge genom utveckling av
detaljplaner, utveckling av industri och besöksnäring i Oxelösund, bostadspriser
m.m. (mäklarstatistik) i Oxelösund m.m. Detta sker före genomförande av
Bosafari.

•

Pågående utbildningsförvaltningen. I samband med årsskiftet valde eleverna till
förskoleklasserna till den "nya skolorganisationen". Alla elever togs emot på den
skola med den inriktning/profil man önskade. Nu pågår rekryteringen av personal
till skolorna ht-21. Lärare har fått ange vilken skola och tjänst man önskar.
Grunden för tjänstefördelningen är timplan som gjorts gemensam inom
förvaltningen och krav på behörighet till de olika tjänsterna. De fackliga
organisationerna är hittills nöjda med processen och till dags dato är beskedet att
alla behöriga lärare kommer sannolikt kommer få den tjänst man är intresserad
av.

•

Arrendeförhandling. Nya arrendeavtal grundade på hovrättsdom.
Arrendenämndsdom och undertecknade avtal är utsända till arrendatorer.
Intäktsökning 2,64 mkr till 3,8 mkr i årlig avgift. Vissa fall innefattar
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arrendeavgifter för 2019 och 2020 vilket innebär att vissa arrendatorer kommer få
räkning för "två år".

•

Upzone och etablering. Byggnation av höghöjdsbana pågår just nu. Rekrytering
av anställda till företaget sker också för närvarande. Näringslivschefen hjälper till
med att skapa och utveckla samarbete och samverkan mellan företaget och
redan befintliga besöksnäringsföretag på Jogersö.

•

Jogersöhem. HVB-hem i konkurs. Ekonomiavdelningen för nu diskussioner med
konkursförvaltare och säkerställer att hyresavtal faller. Fastigheten kommer
därmed att återgå till kommunens disposition och vi återkommer till
kommunstyrelsen med frågor kopplade till området och framtida användning.

•

Hyressubvention Corona. Handel, restaurang m.fl. företag ges möjlighet till
hyressubvention på samma sätt som året 2020. Kommunen och KBAB är
överens om att hantera hyressubventionerna på samma sätt. Vi avvaktar nu
regeringens förordning som kommer då EU hanterat frågan färdigt (konkurrens
och konkurrensbegränsning).

•

Corona.
ο Vecka 10, 29 nya smittade, en minskning med tre nya smittade jmf vecka 9 då
vi hade 32 nya smittade.
ο Igår tisdag 16 mars hade vi en smittad brukare i hemtjänst. Totalt två
misstänkt smittade vid SÄBO och i social- och omsorgsförvaltningens
verksamhet. Totalt åtta konstaterat smittad personal inom skolorna; två
konstaterat smittad personal vid Breviksskolan, fyra på D-skolan och två på
Peterslundsskolan. Oro bland förskole- och skolpersonal men inga
bemanningsproblem.
ο Höga sjuktal i delar av utbildningsförvaltningens, social- och
omsorgsförvaltningens och äldreomsorgsförvaltningens verksamhet. Fortsatt
distansundervisning på högstadiet en årskurs per vecka.
ο Kommunikationsinsats förra veckan för att påminna invånare om att följa
restriktioner. Två filmer på Facebook och Linkedin med lokala företrädare och
uppmaning att hålla Folkhälsomyndighetens restriktioner. Motorvägsskylten
har budskap om att följa rekommendationer och Oxelö energis sms-funktion
har använts. Tyvärr fungerade inte den så att alla i Oxelösund fick sms pga.
programmeringsfel, bra dock att vi fick öva nu och inte i skarpare läge.
OXSÄK aktiverat inför kommunikationsinsats och fortsatta möten kommer att
ske.
ο Folkhälsomyndighetens besked om stopp av Astra Zenecas vaccin påverkar i
dagsläget inte Oxelösund men påverkar tidplanen för kommande
personalvaccineringar som skjuts framåt i tid.
ο Massvaccinering kommer att ske av regionen och av en extern upphandlad
vaccinleverantör till regionen. Båda ser ut att använda lokaler i Prisman 6.

______

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 35 (50)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-17

Ks § 44

Dnr KS.2020.130

Oxelösund kommuns årsredovisning 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Årsredovisningen fastställs

2.

Medel för ej färdigställda investeringar från 2020, omfattande 189 222 tkr,
överförs i form av tilläggsbudget som förstärkt investeringsutrymme till 2021, och
tilldelas:
Kommunstyrelsen
153 745 tkr
Utbildningsnämnden
64 tkr
Vård- och omsorgsnämnden
2 497 tkr
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
21 243 tkr
Kultur- och fritidsnämnden
1 973 tkr
Investeringsreserven 2021
9 700 tkr

3.

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

4.

Godkänner att 35,5 mkr avsätts till Resultatutjämningsreserven

Sammanfattning
I årsredovisningen för Oxelösunds kommunkoncern redovisas måluppföljning och
ekonomisk redovisning 2020.
Kommunfullmäktige angav sex kommunmål vilka har följs upp i årsredovisningen.
Dessa är:
•

Trygg och säker uppväxt

•

God folkhälsa

•

Trygg och värdig ålderdom

•

Attraktiv bostadsort

•

Hållbar utveckling

•

Mod och framtidstro

Måluppfyllelsen av de sex kommunmålen bedöms enligt följande:
75 – 100 %
mycket god måluppfyllelse
50 – 74 %
god måluppfyllelse
25 – 49 %
relativt låg måluppfyllelse
0 – 24 %
låg måluppfyllelse
Totalt sett uppnås en Relativt låg måluppfyllelse (49%) för alla mätta mål i snitt vilket
är en försämring jämfört med 2019 som innebar God måluppfyllelse (62%). Antal
uppsatta mål har minskat med 16 st. jämfört med föregående år, från 149 till 133.
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Måluppfyllelse för de mätta KF-målen har ökat till 41% i jämförelse med 2019 då
medeltal för måluppfyllelse låg på 31%. De sammanslagna mätta KF- och
nämndmålen har dock minskat till 49% jämfört med föregående års måluppfyllelse
som då låg på 62%.
All måluppfyllnad har minskat för de sammanslagna mätta KF- och nämndmålen
jämfört 2019. För de mätta KF-målen har två målområden minskat, två ökat och två
målområden ligger i nivå med 2019.
Resultaten visar på stor variation vilket beror på, att flera mål fallit bort med anledning
av att underlag saknas som t.ex. inställda nationella prov inom skolan eller
förändringar i kriterier för eller borttagande av mål (KKiK). Orsaken till detta står bl.a.
att finna i rådande pandemi 2020 och nationella beslut tagna med anledning av
pandemin.
Målområdet som avviker mest negativt procentuellt jämfört med 2019 är Attraktiv
bostadsort med en minskning av måluppfyllelsen med 34%. Här är måluppfyllnaden
av mätta mål 45% jämfört med 2019 där motsvarande resultat var 68%. Även
målområdena God folkhälsa och Mod och framtidstro har en tydlig negativ procentuell
avvikelse (25%) respektive (21%) i måluppfyllelse jämfört med 2019.
Övriga KF-mål har också en negativ procentuell avvikelse med mellan 5% och 19%.
Målområde Mod och framtidstro har endast ett KF-mål vilket visar på 0% uppfyllelse.
Målområdet Trygg och säker uppväxt har i gengäld 8 mätbara mål vilket gör att ett
ouppfyllt mål ger mindre påverkan på den totala måluppfyllelsen för målområdet.
Målområdet Trygg och säker uppväxt har gått från 27% till 75% måluppfyllnad och
målområdet God folkhälsa från 0% till 67% måluppfyllnad för de mätta KF-målen.
Däremot visar målen inom Trygg och värdig ålderdom samt Attraktiv bostadsort en
sjunkande måluppfyllnad från 33% till 0% respektive från 60% till 40% jämfört
föregående år. Övriga målområden ligger i nivå med 2019.
Koncernens resultat uppgår till 87,7 mkr (34,4 mkr).
Kommunens bokförda resultat uppgår till 43,7 mkr (2,4 mkr), 19,5 mkr bättre än
budget.
Nämndernas budgetöverskott är 6,7 mkr. Intäkter från skatter och statsbidrag blev
14,6 mkr högre än budget. Avskrivningskostnader blev 1,3 mkr lägre än budgeterat
och Finansnettot 0,9 mkr lägre än budget.
Investeringsbudgeten uppgick till 366,9 mkr och utgifterna till 174,4 mkr och berör ca
75 st. projekt. Några av de stora investeringarna är:
Oxelöskolan
Planerat underhåll
Ramdalsskolan

96,2 mkr
8,1 mkr
8,6 mkr

Asfaltering
Ny- till byggnation äldreboende etapp 1

7,8 mkr
20,7 mkr

I samband med beslut om årsredovisningen ska kommunfullmäktige också ta
ställning till de äskanden om tilläggsbudgetering av ej förbrukade medel från 2020
som nämnderna önskar föra över som förstärkt investeringsutrymme till 2021.
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Av dessa ej förbrukade medel, 192,5 mkr, föreslås 179,5 mkr budgeteras för att
avsluta de olika pågående projekt. Dessutom föreslås 9,7 mkr ytterligare tillföras
investeringsreserven 2021 för att kunna finansiera nya behov som framkommer
under 2021.
Deponering inom Björshults avfallsanläggning har skett sedan 1964. Kostnaderna för
avfallsanläggningen regleras via ett avtal från 1960-talet mellan Nyköpings kommun
och Oxelösunds kommun. Andelen av deponin som tillfaller Oxelösunds kommun (ca
17%) och Nyköpings kommun (ca 83%) grundar sig på antalet invånare i respektive
kommun. Med anledning av att deponeringsverksamheten på stora delar av
anläggningen har upphört har Nyköpings kommun påbörjat planeringen avseende
sluttäckningsåtgärder.
Vid bokslutet 2019 gjordes en avsättning på 3,8 mkr baserats på en preliminär
uppskattning av nettokostnaderna för sluttäckning. Under 2020 har arbetet med att ta
fram en kostnadsberäkning fortsatt. Det beslutades att avsättningen bara ska avse
kostnader och inte eventuella intäkter. Dessutom ska kostnaderna index- och
nuvärdesberäknas. En ny beräkning på kostnader för sluttäckningen har tagits fram
och en ytterligare avsättning för Oxelösunds del är beräknats till 38,3 mkr. Båda
kommunerna reserverar ovanstående kostnader som en avsättning och finansieras
via eget kapital.
Sedan 2013 är det möjligt för kommuner att reservera medel till en
resultatutjämningsreserv (RUR), och därmed under vissa förutsättningar föra medel
mellan olika år. Tanken är att överskott ska kunna reserveras i RUR under finansiellt
goda tider, då skatteintäkterna ökar ordentligt, för att sedan användas för att täcka
hela eller delar av underskott under svagare tider. Kommunen har 49,5 mkr avsatta i
RUR sedan tidigare och en ytterligare avsättning på 35,5 mkr görs 2020, som nu blir
totalt 85,0 mkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Oxelösunds kommuns årsredovisning 2020
Årsredovisning 2020 - 210309 till KS
Förslag TB Investeringar årsbokslut till KS
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Årsredovisningen fastställs

2.

Medel för ej färdigställda investeringar från 2020, omfattande 189 222 tkr,
överförs i form av tilläggsbudget som förstärkt investeringsutrymme till 2021, och
tilldelas:
Kommunstyrelsen
153 745 tkr
Utbildningsnämnden
64 tkr
Vård- och omsorgsnämnden
2 497 tkr
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
21 243 tkr
Kultur- och fritidsnämnden
1 973 tkr
Investeringsreserven 2021
9 700 tkr
Utdragsbestyrkande
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3.

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

4.

Godkänner att 35,5 mkr avsätts till Resultatutjämningsreserven

______
Beslut till:
Revisorerna (för åtgärd)
Ekonomichef (för kännedom)
Förvaltningschefer (för kännedom)
Kommunstrateg (för kännedom)
Personalchef (för kännedom)
Controller (för kännedom)
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Ks § 45

Dnr KS.2020.117

Utvärdering av målstyrning och roller kommunen som helhet 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2012 Policy för målstyrning och roller i Oxelösunds
kommun (2012-02-15, § 13). Hur policyn efterlevs ska följas upp och utvärderas en
gång per år av samtliga nämnder och förvaltningar för redovisning till
kommunfullmäktige.
Med utgångspunkt i nämndernas och förvaltningarnas utvärderingar bedömer
kommunstyrelseförvaltningen att policyn i stort sett fungerar som avsett. Det vill säga
att den ger förutsättningar för ett effektivt och förtroendefullt samarbete mellan
politiker och tjänstemän.
Kommunstyrelseförvaltningen noterar också att ett antal nämnd- och
förvaltningsspecifika förbättringsområden förts fram i utvärderingarna, bland annat
att:
•

Det finns behov av fortlöpande information om policyn för målstyrning och roller
till såväl nytillkomna som befintliga förtroendevalda samt till visstidsanställd
personal och vikarier. Även att information om policyn bör ingå i introduktion av
nyanställda.

•

Kontaktvägarna mellan förtroendevalda och anställda kan tydliggöras för att
säkerställa att uppdrag till tjänstemän går via berörd förvaltningschef eller i vissa
fall genom kommunchef.

•

Facklig samverkan bör ske så tidigt som möjligt vid förändringar.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att de förbättringsområden som noterats bör
hanteras på berörda nämnds- och förvaltningsnivåer. Förvaltningen ser inget påkallat
behov av att lyfta åtgärder till en kommunövergripande nivå.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att redovisningen godkänns.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Redovisningen godkänns.
Utdragsbestyrkande
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______
Beslut till:
Kommunstrateg (för kännedom)
Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom)
Utbildningsnämnden (för kännedom)
Vård- och omsorgsnämnden (för kännedom)

Utdragsbestyrkande

Blad 40

Sammanträdesprotokoll

Blad 41 (50)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 46
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Dnr KS.2020.13

Svar på e-förslag tiggeriförbud
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
E-förslaget avslås.
Sammanfattning
Det har inkommit ett e-förslag till kommunen om att införa tiggeriförbud utanför
stadens butiker. E-förslaget fick 90 ja-röster inom tre månader och ska därmed tas
upp för beslut. Kommunstyrelsen har begärt yttranden från miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden inför beslut av
kommunfullmäktige.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar inte ställning i frågan utan överlämnar eförslaget till kommunfullmäktige för besvarande. Vård- och omsorgsnämnden föreslår
att kommunfullmäktige beslutar att avslå e-förslaget.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det är möjligt för en kommun att införa
tiggeriförbud i sina lokala ordningsföreskrifter, med de begränsningar som följer av
ordningslagen (1993:1617). Avgörande för ett beslut att införa tiggeriförbud eller inte
är kommunfullmäktiges bedömning om det är behövligt för att upprätthålla den
allmänna ordningen på offentlig plats. Då beslutet att införa alternativt att inte införa
ett tiggeriförbud är en bedömningsfråga lämnar inte kommunstyrelseförvaltningen
något förslag till beslut i ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Svar på e-förslag att införa tiggeriförbud utanför butiker i
Oxelösunds kommun
E-förslag att införa tiggeriförbud utanför butiker i Oxelösund
Protokollsutdrag 2020-11-16 Msn § 98
Tjänsteskrivelse Msn - Yttrande om förslag om tiggeriförbud
Protokollsutdrag 2020-11-24 Von § 66
Tiggeriförbud - en sammanställning VON
Dagens sammanträde
Förslag
Linus Fogel (S) föreslår att e-förslaget ska avslås.
Patrik Renfors (V), Rune Tschemernjack (S), Tommy Karlsson (S) och Bo Höglander
(C) yrkar bifall till Linus Fogels (S) förslag.
Dag Bergentoft (M), Katarina Berg (M) och Jan-Eric Eriksson (SD) föreslår att eförslaget ska bifallas.
Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels sitt eget förslag att eförslaget ska avslås och dels Dag Bergentofts (M) m.fl. förslag att e-förslaget ska
bifallas. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt ordförandes förslag.
Reservation
Dag Bergentoft (M), Katarina Berg (M) och Jan-Eric Eriksson (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.
______
Beslut till:
Förslagsställaren (för kännedom)
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2021-03-17
Dnr KS.2021.22

Svar på motion om passiv insamling av pengar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Sammanfattning
Dag Bergentoft (M), Mårthen Backman (M) och Stefan Johansson (M) föreslår i en
motion ställd till kommunfullmäktige den 2021-02-10 § 18 att passiv insamling av
pengar inte får ske utanför butiker och restauranger i Oxelösund samt att på övriga
platser ska polismyndighetens tillstånd krävas.
Ett e-förslag med liknande innehåll har tidigare inkommit till kommunen, dnr
KS.2020.13, och ärendet är berett för att kunna beslutas av kommunfullmäktige i
mars. Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar i svaret till e-förslaget att det är
möjligt för en kommun att införa tiggeriförbud i sina lokala ordningsföreskrifter, med
de begränsningar som följer av ordningslagen (1993:1617). Avgörande för ett beslut
att införa tiggeriförbud eller inte är kommunfullmäktiges bedömning om det är
behövligt för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Då beslutet att
införa alternativt att inte införa ett tiggeriförbud är en bedömningsfråga lämnar dock
inte kommunstyrelseförvaltningen något förslag till beslut i ärendet.
Med anledning av att kommunfullmäktige kommer att behandla frågan om passiv
insamling av pengar när e-förslaget beslutas föreslår kommunstyrelseförvaltningen
att motionen anses besvarad med hänvisning till e-förslagets beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Svar på motion om passiv insamling av pengar
Protokoll 2021-02-10 - Kf §18
Motion från (M) om passiv insamling av pengar
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
Förslag
Patrik Renfors (V), Carl-Inge Lindberg (S) och Tommy Karlsson (S) föreslår att
motionen ska avslås.
Dag Bergentoft (M), Katarina Berg (M) och Jan-Eric Eriksson (SD) yrkar bifall till
framskrivet förslag.
Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels framskrivet förslag att
motionen ska anses besvarad och dels Patrik Renfors (V) m.fl. förslag att motionen
ska avslås. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Patrik Renfors (V) m.fl. förslag.
Reservation
Dag Bergentoft (M), Katarina Berg (M) och Jan-Eric Eriksson (SD) reserverar sig till
förmån för framskrivet förslag.
______
Beslut till:
Motionärerna (för kännedom)
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Ks § 48

Dnr KS.2021.39

Föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Kommunens bemyndigande att utfärda föreskrifter om förbud enligt förordningen
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19, överlåts till kommunstyrelsen.

2.

Förutom de förutsättningar som anges av förordningen och de bestämmelser
som anges i lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19, begränsas beslutsrätten enligt följande:

a)

Giltighetstid för föreskriften får vara maximalt fyra veckor. Beslutet ska därefter
omprövas av kommunstyrelsen.

b)

Föreskriftens förbud får enbart gälla under de tider på dygnet då behov av
reglering finns

c)

Det geografiska område som föreskriften avser ska vara tydligt angivet i skrift och
bild.

Sammanfattning
Regeringen beslutade 4 mars 2021 om en utvidgning av förordningen (2021:8) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
Förordningen ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse på en
särskilt angiven plats om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
Lagstiftningen anger inte på vilken nivå beslut om förbud med stöd av bemyndigandet
ska fattas. Beslutanderätten utgår därmed från fullmäktige. I en situation där
kommunen behöver utnyttja sitt bemyndigande finns det emellertid behov av korta
beslutsvägar och snabb beredningsprocess, vilket talar för att överlåta
beslutanderätten på nämnd eller styrelse.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutsrätten att utfärda föreskrifter med
stöd av den aktuella förordningen överlåts till kommunstyrelsen.
Förutom de förutsättningar och bestämmelser som anges i tillämplig lag och
förordning föreslås överlåtandet begränsas med villkor om vissa ytterligare
förutsättningar för beslutsrätten
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ksf 2021-03-12
Förordningen (2021:161) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 46

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-17

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Kommunens bemyndigande att utfärda föreskrifter om förbud enligt förordningen
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19, överlåts till kommunstyrelsen.

2.

Förutom de förutsättningar som anges av förordningen och de bestämmelser
som anges i lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19, begränsas beslutsrätten enligt följande:

a)

Giltighetstid för föreskriften får vara maximalt fyra veckor. Beslutet ska därefter
omprövas av kommunstyrelsen.

b)

Föreskriftens förbud får enbart gälla under de tider på dygnet då behov av
reglering finns

c)

Det geografiska område som föreskriften avser ska vara tydligt angivet i skrift och
bild.

Förslag
Bo Höglander (C) yrkar avslag till framskrivet förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag. Dels framskrivet förslag och dels Bo
Höglanders (C) yrkande om avslag till framskrivet förslag. Ordförande ställer
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt framskrivet
förslag.
Reservation
Bo Höglander (C) reserverar sig mot beslutet.
______
Beslut till:
Kommunstyrelsen (för åtgärd)
Kommunchef (för kännedom)
Säkerhetsstrateg (för kännedom)
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Ks § 49

Dnr KS.2021.42

Revidering av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens och vårdoch omsorgsnämndens reglementen gällande sammanträden på
distans
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Följande tillägg görs i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 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 nämndens
ordförande. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om
deltagande på distans i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträden.

2.

Följande tillägg görs i vård- och omsorgsnämndens reglemente:
Vård- och omsorgsnämnden 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 nämndens ordförande.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Vård- och omsorgsnämnden
får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i vård- och
omsorgsnämndens sammanträden.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-09 § 121 att medge kommunstyrelsen, kulturoch fritidsnämnden och utbildningsnämnden rätt att sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN) och vård- och
omsorgsnämnden (VON) medgavs inte samma rätt då dessa nämnder i stor
utsträckning hanterar ärenden med myndighetsutövning och sekretessbelagda
uppgifter som ställer högre krav på att ingen utomstående kan ta del av ärendena.
Det har framförts önskemål från de berörda nämnderna att de ska medges rätt att,
när förutsättningarna är sådana att kraven på sammanträden på distans är uppfyllda,
ska kunna sammanträda med ledamöter och ersättare på distans.
Oxelösunds kommun har i dagsläget inte något system som möjliggör hantering av
myndighetsutövning och sekretessbelagda uppgifter vilket medför att MSN och VON
bara i begränsad omfattning kan ha ledamöter som deltar på distans.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer dock att MSN och VON redan idag kan
medges rätt i sina reglementen till distanssammanträden för de tillfällen där det
Utdragsbestyrkande
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bedöms möjligt och lämpligt utifrån gällande regelverk, även om det i dagsläget blir i
begränsad omfattning.
Den dagen när tekniken möjliggör en säker hantering av sekretessbelagda uppgifter
finns redan regler på plats som gör att nämnderna snabbt kan tillåta
distansdeltagande fullt ut, när särskilda skäl föreligger och övriga krav är uppfyllda.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Följande tillägg görs i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 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 nämndens
ordförande. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om
deltagande på distans i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträden.

2.

Följande tillägg görs i vård- och omsorgsnämndens reglemente:
Vård- och omsorgsnämnden 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 nämndens ordförande.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Vård- och omsorgsnämnden
får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i vård- och
omsorgsnämndens sammanträden.

Förslag
Jan-Eric Eriksson (SD) yrkar bifall till framskrivet förslag.

______
Beslut till:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (för åtgärd)
Vård- och omsorgsnämnden (för åtgärd)
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Ks § 50

2021-03-17
Dnr KS.2021.41

Riktlinjer för deltagande i sammanträden på distans
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Riktlinjer för deltagande i sammanträden på distans antas.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-09 § 121 att medge kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt utbildningsnämnden rätt att
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Kommunfullmäktige föreslås vid
sitt sammanträde 2021-03-31 att även medge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
och vård- och omsorgsnämnden samma rätt.
Reglerna i kommunfullmäktiges arbetsordning och i styrelsens och nämndernas
reglementen är allmänt hållna och behöver kompletteras och förtydligas för att
säkerställa en korrekt och säker tillämpning av distansdeltagande i sammanträden.
Riktlinjer för deltagande i sammanträden på distans tydliggör vad kraven om särskilda
skäl, att ljud- och bildöverföring ska ske i realtid och att samtliga deltagare kan se och
höra varandra på lika villkor innebär samt tydliggör anmälningsförfarandet.
Riktlinjerna anger även ordförandes och ledamotens ansvar samt hur omröstning, jäv
och ajournering hanteras med deltagare på distans.
Sekretess- och myndighetsärenden kan för närvarande inte behandlas med deltagare
på distans då det inte går att säkerställa att ingen obehörig kan ta del av uppgifterna.
Det är heller inte möjligt att genomföra slutna omröstningar. Det är ordförande som
ytterst ansvarar för att samtliga regler och riktlinjer för distansdeltagande är uppfyllda
och efterlevs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks
Riktlinjer för deltagande i sammanträden på distans
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Riktlinjer för deltagande i sammanträden på distans antas.
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______
Beslut till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom)
Utbildningsnämnden (för kännedom)
Vård- och omsorgsnämnden (för kännedom)
Kommunkansliet (för åtgärd)
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