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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-01-26

Plats och tid

Koordinaten, Eventsalen kl 08.30 - 16.05

Beslutande

Catharina Fredriksson
Linus Fogel
Ingela Wahlstam
Tommy Karlsson
Britta Bergström
Dag Bergentoft
Katarina Berg
Klas Lundberg
Jan-Eric Eriksson

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

Ej tjänstgörande

Rune Tschemernjack
Astrid Öhman Asp
Nina Wikström Tiala
Calinge Lindberg
Patrik Renfors
Eva Lantz
Anders Berglund
Göran Bernhardsson
Dagmara Mandrela

(S), via Temas
(S), via Teams
(S), via Teams
(S), via Teams
(V), via Teams
(M), via Teams
(M), via Teams
(KD), via Teams
(SD), via Teams

Niklas Thelin
Johan Persson
Peter Kangedal
Henrik Lundh
Patric Landin
Mats Dryselius
Johan Nordh
Kjell Andersson
Maria Malmberg

Sekreterare
Kommunchef
Sörmlandsk räddningstjänst, § 1
Sörmlandsk räddningstjänst, § 1
Kommunstrateg, § 1
Kommunstrateg, § 1
IT-strateg, §1
Mark- och exploateringsstrateg, § 2-6
Mark- och exploateringsstrateg, § 2-6

ersättare och övriga
deltagare

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………………
Niklas Thelin

Ordförande

……………………………………………
Catharina Fredriksson

Justerande

…………………………………………..
Dag Bergentoft

Utdragsbestyrkande

Paragrafer

1 - 18
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-01-26

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-01-26

Datum för
anslagsuppsättande

2022-02-03

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

Datum för
anslagsnedtagande

…………………………………………
Niklas Thelin

Utdragsbestyrkande

2022-02-25
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Ärenden
Ks § 1

Information och föredragningar 2022

4

Ks § 2

Nytt planbesked Kvarndammens industriområde

5

Ks § 3

Förlängning av markanvisning Stenvikshöjden, del av fastighet
Oxelö 8:20

Ks § 4

Markanvisning Inskogen sydöstra del, del av Stjärnholm 5:1

8 - 11

Ks § 5

Markanvisning Bara industriområde, del av Stjärnholm 5:37

12

Ks § 6

Tilläggsavtal försäljning av fastighet Körsbäret 1

13

Ks § 7

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2021

14

Ks § 8

Fördelning av medel prioriterade grupper 2021

15 - 16

Ks § 9

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022-2024

17 - 18

Ks § 10

Sommargåva 2021 samt Julgåva 2021

19 - 20

Ks § 11

Delgivningar 2022

Ks § 12

Redovisning av delegationsbeslut

22 - 23

Ks § 13

Information från kommunalråd och kommunchef

24 - 25

Ks § 14

Taxor 2022

Ks § 15

Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom
Hjälpmedelscentralens verksamhet

Ks § 16

Revidering av reglemente för gemensamma patientnämnden

29

Ks § 17

Delgivningar 2022

30

Ks § 18

Kommunens styrdokument 2021

6-7

21

26
27 - 28

31 - 32
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 1

2022-01-26
Dnr KS.2022.1

Information och föredragningar 2022
Räddningstjänst
Henrik Lundh och Peter Kangedal, Sörmlandskustens räddningstjänsten, informerar
och svarar på frågor om situationen vid räddningstjänsten gällande ledningsorganisation, bemanning och operativ förmåga, med mera.
Målstyrning och roller
Patric Landin och Mats Dryselius (kommunstrateger) redovisar den utvärdering av
policyn Målstyrning och roller som genomförts av kommunstyrelseförvaltningens
ledningsgrupp.
Kommunstyrelsen kompletterar utvärderingen med sin bedömning av policyn med
utgångspunkt i ett antal frågeställningar.
Samverkansavtal IT
IT-strateg Johan Nord informerar om det pågående arbetet med ett förnyat
samverkansavtal, gällande den gemensamma IT-verksamheten, mellan Oxelösunds
och Nyköpings kommuner.
Personaltema
HR-chef Henny Larsson informerar om sådant som är aktuellt inom
personalområdet;
 Kommunövergripande handlingsplan för medarbetarundersökningen 2021
 Anmälningar om kränkande särbehandling
 Ny leverantör av företagshälsovård
 Arbetsmiljöutbildningar 2022
 Personalstatistik helår 2021
______

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-01-26

Ks § 2

Dnr MEX.2021.156

Nytt planbesked Kvarndammens industriområde
Kommunstyrelsens beslut
Begäran om planbesked för Kvarndammens industriområde återtas.
Sammanfattning
I Oxelösunds översiktsplan finns området runt Kvarndammen utpekat som ett
potentiellt nytt industriområde. Kommunstyrelsen tog beslut i mars 2021, §34, att
begära planbesked hos miljö och samhällsbyggnadsnämnden för det aktuella
området. Det planerade industriområdet enligt planbeskedet har varit en del av
förhandlingarna med Vattenfall för de kommande nya kraftledningarna till SSAB.
Vid begäran om planbesked skickas enligt sedvanlig rutin skickas information och
ärende till Länsstyrelsen.
Från kommunstyrelseförvaltningen har planbeskedet varit en del av
förhandlingarna med Vattenfall, då de två nya elledningarna till SSAB, kommer in i
Oxelösunds kommun via detta område.
Länsstyrelsen och miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen noterar i det
efterföljande arbetet att topografin inom det utpekade området gör det mindre
lämpligt att exploatera. Stora höjdskillnader i kombination med stora ytor skapar
stora kostnader. Samtidigt finns både kultur- och miljöhistoriska värden att hantera
i området. Kommunstyrelsen föreslås därför besluta att återta planbegäran för det
tänkta området.
Behovet av kompletterande industrimark är fortsatt stort. I diskussioner mellan
kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har
ett nytt område tagits fram längs och väster om TGOJ-banan, i norra delen av
kommunen. Området är i gällande översiktsplan utpekat som ett framtida område
för industriändamål. Kommunstyrelseförvaltningen återkommer med förslag till
planbesked för beslut i kommunstyrelsen då förutsättningarna för detta tilltänkta
område klarlagts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Kvarnbäcken industriområde
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Begäran om planbesked för Kvarndammens industriområde återtas
______
Beslut till:
Mark- och exploateringsstrateg (FÅ)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 3

2022-01-26
Dnr KS.2018.59

Förlängning av markanvisning Stenvikshöjden, del av fastighet
Oxelö 8:20
Kommunstyrelsens beslut
1. Markanvisning förlängs till 2022-12-31.
2. Finansiering av externt upprättande av köpehandlingar sker via
exploateringsbudget
3. Frångå riktlinje som avser att stomresning måste ske inom 12 månader från
tillträdesdagen.
Sammanfattning
Under 2019 genomfördes en markanvisning för den detaljplan som kallas
Stenvikshöjden. Markanvisningen var indelad i tre delar i enlighet med den
detaljplan som då nyligen hade antagits. HSB vann de två delområdena nere vid
Ramdalsparkeringen samt de tre punkthusen med 4, 5 och 6 våningar. Anebyhus
vann med sitt förslag med 18 äganderättshus vid området uppe på Stenvikshöjden på de gamla tennisbanorna.
I kommunstyrelsebeslutet om markanvisning finns att mark- och exploatering ska
försälja respektive tomt i projektet med konsekvens att även projektera och
upphandla lokala gatan upp till området.
Anebyhus har under såväl markanvisnings momentet som under de efterföljande
månaderna arbetat fram sitt projekt. Projektet ligger ute för intresseanmälan.
Exploateringsområdet är beroende av HSB:s projekt med VA-anslutning. Sedan
ska en lokal anslutningsgata göras upp till bostadsområdet. Dessa båda extra
moment har gjort att Anebyhus har kontakt med Bygglov, men ej erhållit bygglov.
Det är främst korrelationen mellan gatuhöjder och färdigt golv i husen utifrån
befintliga marknivåer som tagit tid att få klarhet i. Det har även gjort att
markanvisningsavtalet hittills ej varit undertecknat innan tidsmässiga och
tekniska saker blivit fullt utredda.
I kommunens riktlinjer för markanvisning finns att en markanvisning gäller i åtta
månader. Dessa månader har snart gått varför tiden behövs förlängas.
Anebyhus har kommit med en formell begäran om förlängning av markanvisningstiden. I kommunens direktiv finns sådan möjlighet inskriven. Med
anledning av corona samt de tekniska diskussioner som förts har Anebyhus
tvingats skjuta på den formella försäljningsstarten.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-01-26

Kommunstyrelsen föreslås besluta att bifalla Anebyhus begäran om förlängning
av markanvisningstiden till och med 2021-03-15 för aktuellt markområde enligt
markanvisning för Stenvikshöjden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Anebyhus förlängning
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. Markanvisning förlängs till 2022-12-31.
2. Finansiering av externt upprättande av köpehandlingar sker via
exploateringsbudget
3. Frångå riktlinje som avser att stomresning måste ske inom 12 månader från
tillträdesdagen.
______
Beslut till:
Mark- och exploateringsstrateg (FÅ)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 4

2022-01-26
Dnr MEX.2021.141

Markanvisning Inskogen sydöstra del, del av Stjärnholm 5:1
Kommunstyrelsens beslut
1. RE Equity fund tilldelas markanvisning enligt redovisade underlag.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef ges i uppdrag att
underteckna avtal.
Sammanfattning
Inskogen har en befintlig detaljplan sedan 1981. I området ut mot Sundavägen
finns i västra delen har kommunstyrelsen beslutat att tilldela en markanvisning för
Acasa för byggnation av hyresrätter. Öster om detta, i sydöstra delen av området
har Kommunstyrelseförvaltningen under såväl 2020 som 2021 visat området för
flera intressenter.
Under hösten har kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen haft flera möten med företaget RE Equity Fund.
Ett bolag som arbetar med exploateringar vars finansiering kommer från
fondbolag. Företaget bygger för närvarande samhällsfastigheter, hyresbostäder
och bostadsrätter i kommunerna Ludvika, Flen, Skara, Tranemo, Herrljunga, Bjuv,
Västerås och Jönköping.
I redovisat underlag finns 28-32 radhus i BRF-format samt ytterligare 16 hus med
mellan 55-65 hyresrätter. Underlaget är väl utformat med trevliga såväl
bostadsmiljöer som utemiljöer. I deras förslag till byggnation fastslås att i samband
med att bygglov erhålls påbörjas byggnation. Kommunstyrelseförvaltningen ser
detta som ett löfte om tidig produktionsstart, vilket ses som positivt för Oxelösund.
RE Equity Fund kommer att söka bidrag för hyreslägenheterna. Då bidragsprocessen kan ta upp mot två år samtidigt som nya riktlinjer för hur bidrag kan
sökas är under utarbetande anger företaget att de har för avsikt att påbörja
projektet innan dess Skriftligen anger företaget att de avser bygga lägenheterna
då de i sina projekt utgår från att bygga så att marknadshyran accepteras.
Bidraget blir då en bonus som ger något lägre hyra.
RE Equity Fund är med andra ord starka finansiellt, där statliga subventionen inte
är absolut nödvändig för projektets framskridande. Kommunstyrelseförvaltningen
ser det som lämpligt att projektområdet formellt säljs i två delar, en (1) för
bostadsrättsprojektet samt den andra för hyresrättsprojektet. Detta för att
säkerställa att mark som kommunen säljer exploateras inom avtalad tid.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-01-26

Under hösten 2021 har kommunstyrelseförvaltningen även fått ett förslag till
byggnation av samma område från Ekeblad Bostad AB. Företaget är ett mindre
Göteborgsbaserat fastighetsbolag med god likviditet. Även deras förslag är väl
utformat med trevliga såväl bostadsmiljöer som yttre miljöer. 22 parhus samt 28
radhus finns i deras projekt. Alla i BRF som upplåtelseform. I Ekeblads erbjudande
finns ett medfinansieringserbjudande. Det innebär att Ekeblads formellt köper 50
% av specifik bostad som köparen (köparna) tänkt köpa. Den del som då ägs av
Ekeblads kan köpas av köparen/köparna inom fem år efter en för den tidpunkten
gjord värdering. Deras beslutspunkt för start av byggnation går mellan att 40-60 %
av bostadsrätterna ska vara sålda.
I kommunens direktiv för markanvisningar finns framför allt två modeller beskrivna.
Via ett tävlingsförfarande ges rätten till en exploatör till ett markområde
motsvarande den som kommunen gjorde för Stenvikshöjden. Mot uppsatta
tävlingskriterier ses de inkomna tävlingsbidragen och från det kan en vinnare utses.
Ett annat sätt är att skapa en direktanvisning. Som namnet beskriver ges rätten
direkt till en exploatör för ett givet projekt utifrån de underlag som exploatören eller
exploatörerna har tagit fram, där särskilda skäl kan ges argument för
direktanvisningen.
För Inskogens sydöstra del kan det konstateras att det detaljplanerade området är
runt 20 000 kvm stort. Det är med andra ord ett tämligen stort projekt sett med
Oxelösunds perspektiv. Kommunstyrelseförvaltningen förordar därför RE Equtiy
funds förslag med ett skriftligt löfte om byggnationsstart i samband med att bygglov
erhålls som i kombination med ett trevligt och väl paketerat projektförslag med såväl
hyresrätter som bostadsrätter, gör att exploateringen ska kunna starta inom
markanvisningens normala åtta månader.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Markanvisning Inskogen sydöstra, del av Stjärnholm 5:1
Presentation RE Equity Fund
Presentation Ekeblad bostad
Utkast köp- och genomförandeavtal, del av Stjärnholm 5:1
Kartmarkanvisningsområde Inskogens sydöstra del, del av Stjärnholm 5:1
Avtal om markanvisning, del av Stjärnholm 5:1
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. RE Equity fund tilldelas markanvisning enligt redovisade underlag.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen ges i uppdrag att
underteckna avtal.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-01-26

Förslag
Dag Bergentoft (M) yrkar på återremiss av ärendet för att få ett bra grepp över
byggnation över tid i Oxelösund för att få en bra blandning av upplåtelseformer.
Klas Lundbergh (L), Katarina Berg (M) och Jan-Eric Eriksson (SD) instämmer i
yrkandet.
Catharina Fredriksson (S) yrkar bifall till framskrivet samt avslag till Dag
Bergentofts yrkande. Linus Fogel (S), Britta Bergström (S), Tommy Karlsson (S)
och Ingela Wahlstam (V) instämmer.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras 14.05 - 14.20
Beslutsgång
Ordförande ställer Dag Bergentoft förslag om återremiss mot frågan om ärendet
ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordförande konstaterar att ärendet ska
avgöras vid dagens sammanträde.
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att kommunstyrelsen
beslutar enligt framskrivet förslag.
Reservation
Dag Bergentoft (M) reserverar sig mot beslutet enligt nedan. Katarina Berg (M), Klas
Lundbergh (L) samt Jan Eric Eriksson (SD) stöder reservationen.
"Förslaget till beslut innebär markanvisning för byggande av 28-32 radhus i
BRF format samt ytterligare 16 hus med mellan 55-65 st. hyresrätter.
Hyresrätter i två plan, loftgång, framkommer vid dagens presentation.
I bostadsförsörjningsplanen är vi överens om att ha en god fördelning av
hyresrätter, BRF samt egna hem med ca 1/3-del av var.
Sedan tidigare ha har Kommunstyrelsen lämnat en markanvisning till
bostadsbolaget Acasa som planerar att bygga ca 100 hyresrätter och som
ligger granne med dagens ärende.
I Norra Peterslund har Kustbostäder AB 74 hyresrätter, i Danvik har
Vinterklasen AB 26 hyresrätter, HSB bygger 70 hyresrätter vid Stenvikshöjden
(Jogersövägen) samt att KBAB ska bygga 38 hyresrätter vid Järntorget. KBAB
har idag 50 lediga lägenheter och som bedöms så vara över en tid.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-01-26

Vi anser att andelen hyresrätter som byggs och är planerade att byggas är
alldeles för högt. Det som idag saknas i Oxelösund är ett område med
villabebyggelse. Vi anser att prioriteringen att bygga fler hyresrätter i detta
område är fel. Vi föreslår därför till ett ändrat inriktningsbeslut och planerar för
byggnation av villor och radhus.
MEX menar då att detaljplanen måste göras om då dagens plan endast
medger sammanbyggda tvåplanshus. Vi bedömer att det ändå skulle vara
möjligt med parhus och garage mellan dem samt radhus.
MEX redovisar vidare under sammanträdet vad som är möjligt längre fram och
menar t.o.m. att det är möjligt att börja bygga villor till midsommar. Hur då
funderar vi. Det ska presenteras för möjliga intressenter, bygglov ska beviljas,
banklån ska beviljas. Möjligen enstaka villatomter i riktning mot sen höst, i
bästa fall.
När vi hör dragningen kring all den tänkta bebyggelse som är tänkt över tid så
blir vi fundersamma. Vi fattar enstaka beslut och alla i kommunstyrelsen har
inte helhetsperspektivet för att få till en förberedd byggnation över tid och med
en variation av upplåtelseformer som passar in i olika områden.
Därför yrkar vi på en återremiss för att hela kommunstyrelsen ska få förslagen
av tänkta planer för de olika områdena där infrastrukturen hänger ihop. En
ungefärlig tidplan när olika områden ska bebyggas och prioriteras i den
ordning som det finns efterfrågan på.
Vi har också skyldighet att kommunicera detta med medborgarna."
______
Beslut till:
Catharina Fredriksson (FÅ)
Johan Persson (FÅ)
Mark- och exploateringsstrateg (FÅ)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-01-26

Ks § 5

Dnr MEX.2021.33

Markanvisning Bara industriområde, del av Stjärnholm 5:37
Kommunstyrelsens beslut
Galjadens begäran om förlängd markanvisningstid till 2022-09-26 godkänns i
enlighet med kommunens direktiv om markanvisning

Sammanfattning
Fastighetsutvecklings bolaget Galjaden AB tilldelades av kommunstyrelsen
2021-06-02, § 92, en markanvisning för Bara industriområde. Som en
konsekvens av kommunens två stora industriers stora satsningar inom sina
respektive verksamhetsområden förväntas en rörelse inom
underentreprenörerna inom dessa verksamhetsområden. Det förväntas påverka
behovet av nya verksamhetslokaler. Även Ostlänkens byggnations nya
sträckning inom Nyköpings kommun påverkar företagarna i Nyköping som
behöver nya lokaler för sina verksamheter.
Inför Kommunstyrelsebeslutet 2021-06-02, beskrevs att det för denna markanvisning var ett annat utgångsläge för Galjaden jämfört med de
markanvisningar som görs för bostäder. Markanvisningar för bostäder utgår från
en projektidé kring hus och boendeform. I denna markanvisning skapar Galjaden
AB upplägget tillsammans med de aktörer som är intresserade av att antingen
etablera sig i Oxelösund, behöver byta till större lokaler inom kommunen eller
tvingas flytta ut från sitt nuvarande markområde.
Bolaget har varit aktivt på marknaden under markanvisningen och har flera
intressenter de arbetar med. Dock är det långa processer för intressenterna
varvid det till kommunstyrelseförvaltningen har inkommit en begäran om
förlängning av markanvisningstiden. Med förlängningen har Galjaden tom 202209-26 att få bygglov på sitt projekt.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att förlänga tiden för den aktuella markanvisningen till 2022-09-26 för Galjaden AB.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Förlängning av Bara industriområde, del av Stjärnholm 5:37
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Galjadens begäran om förlängd markanvisningstid till 2022-09-26 godkänns i
enlighet med kommunens direktiv om markanvisning
______
Beslut till:
Mark- och exploateringsstrateg (FÅ)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-01-26

Ks § 6

Dnr MEX.2020.130

Tilläggsavtal försäljning av fastighet Körsbäret 1
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef ges i uppdrag att signera justerat
tilläggsavtal jämte köpebrev för försäljning av fastighet Körsbäret 1
Sammanfattning
Kommunstyrelsen tog i oktober 2021, §157, beslut på Tilläggsavtal gällande
försäljningen av Körsbäret 1 till OBOS Mark AB. Anledningen till uppkomsten av
Tilläggsavtalet var att de tider för främst att erhålla bygglov som finns angivna i
Köpe & Genomförande avtalet hade passerats.
Vid signering av såväl det beslutade Tilläggsavtalet som Köpebrevet konstateras
från båda parter att det i det beslutade Tilläggsavtalet skrivits in ett fel. Av den
anledningen har avtalet korrigerats med att punkten om tider tagits bort. Där är det
fortfarande huvudavtalet Köp & Genomförande avtalets tider som gäller. I det nya
Tilläggsavtalet har även kvarstående punkt om fastighetens namn förtydligats i
text.
Fastigheten är till fullo betald och bygglovet är klart. Det innebär att byggnation
påbörjas så snart avtalen är signerade.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Tilläggsavtal försäljning fastighet Körsbäret 1
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef ges i uppdrag att signera justerat
tilläggsavtal jämte köpebrev för försäljning av fastighet Körsbäret 1
______
Beslut till:
Mark- och exploateringsstrateg (FÅ)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 7

2022-01-26
Dnr KS.2020.93

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2021
Kommunstyrelsens beslut
Uppföljning av rutinen/kontrollmomentet ”Arbetsmiljöpolicy” i kommunstyrelsens
internkontrollplan 2021 godkänns.
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har i oktober följt upp kommunstyrelsens
internkontrollplan för 2021. Uppföljningen redovisades för, och godkändes av,
kommunstyrelsen 2021-10-27 (§ 149).
Vid redovisningen hade rutinen/kontrollmomentet ”Arbetsmiljöpolicy” undantagits
från uppföljning i avvaktan på att resultatet från medarbetarundersökningen 2021
skulle presenteras.
HR-enheten har i december följt upp kontrollmomentet. Momentets innebörd är
att varje enhet ska ha en SSAM-plan som redovisar hur enheten systematiskt
arbetar för att reducera arbetsmiljö-, säkerhets- och hälsorisker.
Av uppföljningen framgår att frågan om SSAM-plan har ställts till 70 enheter. Av
dessa har 52 svarat (74%). Av de svarande hade 44 enheter (85%) en upprättad
SSAM-plan.

Planerade åtgärder
HR-enheten planerar för ytterligare uppföljning. Handlingsplaner med aktiviteter
kopplat specifikt till medarbetarundersökningen kommer att samlas in efter sista
januari 2022.
Flertalet chefer är nya och kommer att genomgå kommunens arbetsmiljöutbildning under februari och mars 2022. Där ingår bland annat moment kring
handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att redovisningen godkänns.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2021
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Uppföljning av rutinen/kontrollmomentet ”Arbetsmiljöpolicy” i kommunstyrelsens
internkontrollplan 2021 godkänns.
______
Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen/Kanslichef (FK)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 8

2022-01-26
Dnr KS.2021.128

Fördelning av medel prioriterade grupper 2021
Kommunstyrelsens beslut
Omfördelning av 3 030 tkr avseende helårseffekten för 2022 med anledning av
fördelningen av medel för prioriterade grupper i löneöversyn 2021 godkänns enligt
följande:
Kommunstyrelsen tilldelas 32 tkr
Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 32 tkr
Utbildningsnämnden tilldelas 2 162 tkr
Vård- och omsorgsnämnden tilldelas 772 tkr
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tilldelas 32 tkr
Finansieringen av de 3 030 tkr sker via anslag avsatt för prioriterade grupper inom
finansförvaltningen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 18 oktober 2021 om omfördelning av
medel för prioriterade grupper i löneöversyn 2021 på 2 290 tkr.
Fortsätt finansiering för snedsitsar och löneglidning för 2022 och framåt har
tidigare redan legat i budgetramarna när beslutet om budgeten fattas. Detta
skedde inte denna gång på grund av att lönerevisionen blev först klar i slutet av
2021. Omfördelningen på 3 030 tkr avser helårseffekten för 2022 av fördelningen
av medel för prioriterade grupper i löneöversyn som har skett i 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks Fördelning av medel prioriterade grupper 2021 – fortsättning
för 2022

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-01-26

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Omfördelning av 3 030 tkr avseende helårseffekten för 2022 med anledning av
fördelningen av medel för prioriterade grupper i löneöversyn 2021 godkänns enligt
följande:
Kommunstyrelsen tilldelas 32 tkr
Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 32 tkr
Utbildningsnämnden tilldelas 2 162 tkr
Vård- och omsorgsnämnden tilldelas 772 tkr
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tilldelas 32 tkr
Finansieringen av de 3 030 tkr sker via anslag avsatt för prioriterade grupper inom
finansförvaltningen.
______
Beslut till:
Ekonomichef (FÅ)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 9

2022-01-26
Dnr KS.2021.124

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022-2024
Kommunstyrelsens beslut
Föreslagna målvärden avseende Oxelösunds platsvarumärke #OXLS
fastställs.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fastställde 2021-12-15 sin verksamhetsplan för
budgetperioden 2022-2024.
Vid tidpunkten för beslutet saknades förslag till värden för målen avseende
Oxelösunds platsvarumärke #OXLS, under kommunmålet Mod och
framtidstro. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår nedanstående
målvärden.
I övrigt har verksamhetsplanen kompletterats, under Utvecklingsarbete,
med projekt/ åtgärder avseende Visionsarbete, Företagsetablering samt
Feriearbete enligt kommunstyrelsens beslut 2021-12-15.
Förslag till målvärden
Kommunstyrelsens mål
Invånare och lokala aktörer
använder Oxelösunds
platsvarumärke #OXLS i
marknadsföring och inlägg om
Oxelösund.

Invånare och lokala aktörer
upplever Oxelösunds
platsvarumärke #OXLS som
positivt

Målvärde
2022
10%
av kommuninvånare
15%
av företagare
9%
av föreningar
25%
av kommuninvånare
27%
av företagare
16%
av föreningar

Målvärde
2023
20%
av kommuninvånare
25%
av företagare
15%
av föreningar
30%
av kommuninvånare
35%
av företagare
20%
av föreningar

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022-2024
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022, version 2021-12-29

Utdragsbestyrkande

Målvärde
2024
25%
av kommuninvånare
30%
av företagare
25%
av föreningar
35%
av kommuninvånare
35%
av företagare
25%
av föreningar
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Blad 18

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-01-26

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Föreslagna målvärden avseende Oxelösunds platsvarumärke #OXLS fastställs.
______
Beslut till:
Kanslichef (FÅ)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-01-26

Ks § 10

Dnr KS.2021.82

Sommargåva 2021 samt Julgåva 2021
Kommunstyrelsens beslut
1.

Finansiering av sommargåva 2021 sker inom ramen för beslutade medel ur
2020 års bokslut för coronarelaterade insatser (Dnr KS 2020.130 Kf §44) med
maximalt 300 tkr för ändamålet. Därmed upphävs tidigare beslut om
finansiering av sommargåva 2021 Ks § 100, 2021-06-02, KS.2021.82.

2.

Finansiering av merkostnader av julgåva 2021 sker inom ramen för beslutade
medel ur 2020 års bokslut för coronarelaterade insatser (Dnr KS 2020.130 Kf
§44) med maximalt 250 tkr för ändamålet.

Sammanfattning
Sommargåva 2021
Genom beslut i Kommunstyrelsen KS 2021-06-02 §100, Dnr KS.2021.82 har
kommunchefen getts i uppdrag att organisera och genomföra sommargåva i form
av presentkort på 300 kr till varje medarbetare på samma sätt som julgåva. Allt till
en total kostnad om maximalt 300 tkr till medarbetare som finansieras via anslag
ur kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter. Sommargåvan är en
coronarelaterad insats och i 2020 års bokslut har gjorts en öronmärkning under
balanskravsresultatet i form av en avsättning på 1,0 mkr för coronarelaterade
insatser. Finansiering föreslås därför istället ske inom ramen för beslutade medel
ur 2020 års bokslut för coronarelaterade insatser (Dnr KS 2020.130 Kf §44) med
maximalt 300 tkr för ändamålet.
Julgåva 2021
Genom beslut i Kommunstyrelsen KS 2021 § 182, Dnr KS.2021.82 har
kommunchefen getts i uppdrag att organisera och genomföra julgåva i form av
presentkort på 500 kr till varje medarbetare på samma sätt som sommargåva. Allt
till en total kostnad om maximalt 500 tkr som finansieras via anslag ur
kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter. Den utökade julgåva är en
coronarelaterad insats och i 2020 års bokslut har gjorts en öronmärkning under
balanskravsresultatet i form av en avsättning på 1,0 mkr mkr för coronarelaterade
insatser. Finansiering av merkostnader föreslås därför istället ske inom ramen för
beslutade medel ur 2020 års bokslut för coronarelaterade insatser (Dnr KS
2020.130 Kf §44) med maximalt 250 tkr för ändamålet. Bakgrund till att endast 250
tkr behöver finansieras på detta sätt är detta utgör merkostnad i förhållande
tidigare avsatt årlig budget för julgåva till personalen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Sommargåva 2021 samt Julgåva 2021, rättelse av beslut om
finansiering

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-01-26

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. Finansiering av sommargåva 2021 sker inom ramen för beslutade medel ur 2020
års bokslut för coronarelaterade insatser (Dnr KS 2020.130 Kf §44) med maximalt
300 tkr för ändamålet. Därmed upphävs tidigare beslut om finansiering av
sommargåva 2021 Ks § 100, 2021-06-02, KS.2021.82.
2. Finansiering av merkostnader av julgåva 2021 sker inom ramen för beslutade
medel ur 2020 års bokslut för coronarelaterade insatser (Dnr KS 2020.130 Kf §44)
med maximalt 250 tkr för ändamålet.
______
Beslut till:
Ekonomichef (FÅ)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 11

2022-01-26
Dnr KS.2022.2

Delgivningar 2022
 Protokoll styrelsemöte Energikontoret i Mälardalen §§ 33-43
 Protokollsutdrag - Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård § 30
 Verksamhetsplan med budget - NSV 2022-2024
 Protokollsutdrag - Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, Uppdrag
till länsstyrgruppen gällande Tillsammans för barnens bästa § 31
 Protokoll Gemensamma patientnämnden §§ 18-23
______

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 22 (32)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-01-26

Ks § 12

Dnr KS.2022.3

Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa
beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att
kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står
det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation.
Redovisning av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2022-01-26
Beslutsfattare

Beslutsdatum

Punkt i del.
ordn

Beslutets innehåll i korthet

Beslutet
hittas

Catharina
Fredriksson

2021-11-23

A.6

Yttrande till
Förvaltningsrätten i
Linköping

Castor

Johan Persson

2021-10-01

A.1

Avtal ONYX
innebandysällskap

Castor

Johans Persson

2021-10-21

A.1

Anslag till Oxelösundsgalan

Castor

Johan Persson

2021-11-24

C4

Investering

Ekonomiavd.

Täckdikning vid Stjärnholm
Henny Larsson

2021-11-012021-11-30

D.3

Nyanställda november

Castor

Kjell Andersson/
Maria Malmberg

2021-10-01 –
2021-11-30

B.11

Avtal bostadsarrende/

Castor

Kjell Andersson/
Maria Malmberg

2021-10-01 –
2021-10-31

B.4

Försäljning fastighet

Castor

Kjell Andersson/
Maria Malmberg

2021-10-01 –
2021-10-31

B.9

Avtal båtplatser

Castor

Kjell Andersson/
Maria Malmberg

2021-10-01 –
2021-10-31

A.16

Yttrande bygglovsremiss

Castor

Jana Hilding

2021-12-06

A.11

Utlämnande av allmän

Castor

lägenhetsarrende

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-01-26
handling med förbehåll

Johan Persson

2021-12-08

A.2

Johan Persson

2021-12-13

A.1
(verkställighet
rapporteras
för
kännedom)

Johan Persson

2021-12-22

Richard Andersson
Malin Isegård
Marie Lindholm
Catharina
Fredriksson
Jana Hilding

Castor,
KS.2021.77

A.1

Tecknande av avtal Jogersö
Camping

2022-01-03

F.3

Tilldelning
Företagshälsovård

Castor,
Avtalsdataba
sen
Castor

2021-12-012021-12-31

B.12

Bifall

BAB-diariet
Castor

D.3

Yttrande, En god kommunal
hushållning
Utlämning av allmän
handling med förbehåll
Fullmakt för avläsning av
energi, el, värme, kyla och
vattenförbrukning av
fastigheten Boken 6 Thuleg
4.
Nyanställda december

Castor

B.12

Bifall

BAB-diariet

2022-01-19

Johan Persson

A.6
A.11
A.1

2022-01-19

Malin Isegård
Sara Littorin
Marie Lindholm

Castor

Tecknade av tillägg till
överenskommelse om
avflyttning jämte option till
förhyrning

2022-01-10

Henny Larsson

Befullmäktigande att föra
nämndens talan

2021-12-012021-12-27

2021-11-012021-11-30

______

Utdragsbestyrkande

Castor
Castor
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 13

2022-01-26
Dnr KS.2022.4

Information från kommunalråd och kommunchef
Kommunchefen informerar
 Rekrytering av kommunsekreterare samt digitaliseringschef pågår. Inledande
intervjuer har ägt rum. Ambitionen är att båda tjänsterna ska vara tillsatta under
första veckan i februari.
 Oxelösunds Judoklubb kommer att få anordna SM i maj. Vi kommer inom kort
att genomföra ett första möte med klubben för att undersöka och klargöra vad
kommunen kan göra för att underlätta arrangemanget.
 I sommar arrangerar OXSS Sveriges största ungdomstävling för optimistjollar.
Vi kommer inom kort att genomföra ett första möte med klubben för att
undersöka och klargöra vad kommunen kan göra för att underlätta
arrangemanget.
 Vecka 3 löste en sprinkler ut på Oxelöskolan genom åverkan. Skadeläget utreds
för närvarande. Det kan bli aktuellt med evakuering av delar av skolan om
åtgärder behöver göras. Kostnad är ännu inte uppskattad. Händelsen är
polisanmäld.
 I samband med monteringsarbeten uppstod vecka 4 en vattenskada i ett av
personalomklädningsrummen på nya äldreboendet Björntorp. Skadeläget är inte
klarlagt.
 Flera av kommunens verksamheter är påverkade av hög sjukfrånvaro på grund
av den pågående pandemin. Särskilt påverkade är äldreomsorgs-, social- och
omsorgs- samt utbildningsförvaltningarna. Inom kommunstyrelseförvaltningen
är kostenheten särskilt påverkad. Övriga förvaltningar är också påverkade, men
normal verksamhet bedrivs. En planering finns för omfördelning av personal, på
frivillig basis, mellan förvaltningarna.
 En omorganisation av kommunstyrelseförvaltningen kommer att genomföras.
Syftet är att skapa ledningsmässig möjlighet till ökad fokus på strategiska frågor,
som ny vision, höjda resultat, samarbete mellan förvaltningarna, stöd till
förvaltningschefer, utveckling av verksamhetsuppföljning, intern upphandling
med mera.
Målet är att samla alla medarbetare som kommunchefen är chef över i en
huvudsaklig arbetsgrupp. Omorganisationen inbegriper att Henny Larsson, HRchef får ett utökat ansvar för kommunstyrelseförvaltningen genom att bli chef
över digitaliseringsenhet, HR-enhet, kostenhet och kanslienhet. Kommunchefen
kvarstår som chef över förvaltningen (kommunallagen reglerar detta).
Målsättningen är att omorganisationen ska vara genomförd till mars månad.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-01-26

Kommunstyrelsens ordförande informerar
Den årliga informationen från SSAB ges vid kommunstyrelsens sammanträde 16
mars, 13.00-14.30. Ledamöternas e-postadresser delges SSAB för att möjliggöra
utskick av länk för delning av information.
Ordförande och kommunchefen möter landshövding och länsrådet 8 februari för
diskussion och redovisning av kommunens situation och utmaningar.
______

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-01-26

Ks § 14

Dnr KS.2021.116

Taxor 2022
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställs.
2. Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och tobaksvaror
fastställs.
3. Taxa för hantering av returpapper fastställs.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde i november 2021 taxor för 2022. Efter
fullmäktiges beslut har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden respektive
Oxelö Energi AB noterat behov av tillägg samt justering av vissa taxor.
För miljö- och samhällsbyggnadsnämndens del handlar det om en ny Taxa
för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och tobaksvaror samt
vissa justeringar av Taxa inom miljöbalkens område.
För Oxelö Energis del handlar det om en komplettering av avfallstaxan för
insamling och återvinning av returpapper, Fastighetsnära insamling (FNI).
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot förslagen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Taxor 2022
Protokoll MSN 2021-12-14 § 106
Förslag till Taxa för prövning och tillsysn inom miljöbalkens område
Förslag till Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och tobaksvaror
Returpappertaxa 2022 förslag 2021-12-09
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställs.
2.

Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och tobaksvaror
fastställs.

3.

Taxa för hantering av returpapper fastställs.

______
Beslut till:
Mijlö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (FÅ)
Oxelö Energi AB (FÅ)
Kanslichef (FK)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-01-26

Ks § 15

Dnr KS.2021.160

Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom
Hjälpmedelscentralens verksamhet
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Tillstyrka förslaget att cyklar som hjälpmedel till vuxna ska tillhöra
debiteringsformen försäljningshjälpmedel från och med den 1 april 2022.
2. Engångsavgifter för övertagande av hjälpmedel i form av cykel antas enligt
följande:
a)

Ny cykel – 5 000 kr

b)

Begagnad cykel – 2 500 kr

c)

Redan förskriven cykel – 2 500 kr

3. Beslutet träder i kraft 1 april 2022.
Sammanfattning
Hjälpmedelscentralen inom Region Sörmland ska tillgodose behov av hjälpmedel
för personer i länet med funktionsvariationer.
Det stora flertalet hjälpmedel är så kallade samhällsbetalda hjälpmedel som kan
tillhandahållas på olika sätt; som hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel.
Cyklar som tidigare har förskrivits till vuxna, exklusive patienter med
synnedsättning, tillhör debiteringsformen hyreshjälpmedel. Ett hyreshjälpmedel
innebär att patienten hyr ett hjälpmedel och Hjälpmedelscentralen ansvarar för
reparationer, leveranser och förvaring. I samband med uthyrningen informeras
patienten om regler, ansvar och förutsättningar för lånet.
Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) får kommuner och regioner ta ut en
avgift för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Cyklar föreslås nu istället
övergå till att tillhöra debiteringsformen försäljningshjälpmedel där patienten äger
och övertar hela ansvaret för sin cykel. Det innebär att när kriterierna för att
förskrivas en cykel är uppfyllda erbjuds patienten att betala en subventionerad
summa på 5 000 kr för en ny cykel eller
2 500 kr för en begagnad cykel. Efter det att beloppet betalats övergår ägandet
till patienten. Kommunen betalar resterande belopp för ianspråktagen cykel.
Kommunen upphör därmed det tidigare förfarandet att betala hyra för cyklar
månadsvis.
För patienter med synnedsättning betraktas cyklar redan nu som ett
försäljningshjälpmedel. Det framtagna förslaget innebär att hanteringen av
förskrivna cyklar blir densamma, oavsett patientens funktionsvariation.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-01-26

Den subventionerade summan som betalas av patienten blir densamma för alla
vuxna som får en cykel förskriven. Förslaget att ändra debiteringsformen från
hyreshjälpmedel till försäljning föreslås gälla för vuxna. Barn med förskriven cykel
får under året de fyller 19 år ett erbjudande om att köpa sin cykel för
2 500 kr, inklusive moms, alternativt återlämna sin cykel till Hjälpmedelscentralen
senast 1 januari det år hen fyller 20 år.
Engångsavgift för hjälpmedel i form av cyklar föreslås debiteras inom ramen för
taxan för försäljningshjälpmedel enligt följande:
Ny cykel – 5000 kr
Begagnad cykel – 2500 kr
Redan förskrivna cyklar – 2500 kr
Enligt Region Sörmlands beräkningar, förväntas inte den förändrade
debiteringsformen innebära en ökad kostnad för cyklar i denna kategori. Behovet
av lageryta och intern hantering bedöms minska.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom
Hjälpmedelscentralens verksamhet
Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom Hjälpmedelscentralens
verksamhet

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. Tillstyrka förslaget att cyklar som hjälpmedel till vuxna ska tillhöra
debiteringsformen försäljningshjälpmedel från och med den 1 april 2022.
2. Engångsavgifter för övertagande av hjälpmedel i form av cykel antas enligt
följande:
a)

Ny cykel – 5 000 kr

b)

Begagnad cykel – 2 500 kr

c)

Redan förskriven cykel – 2 500 kr

3. Beslutet träder i kraft 1 april 2022.
______
Beslut till:
Vård- och omsorgsnämnden (FÅ)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-01-26

Ks § 16

Dnr KS.2022.19

Revidering av reglemente för gemensamma patientnämnden
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Anta reviderat reglemente för gemensamma patientnämnden enligt bilaga
”Föreslagen revidering – Reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands
län”.
Sammanfattning
Region Sörmlands gemensamma patientnämnd (med medlemmarna Region
Sörmland, Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs,
Trosa och Vingåkers kommuner) föreslår en revidering av det egna reglementet för
att möjliggöra sammanträden på distans. Region Sörmlands kommuner behöver
fatta likalydande beslut om att revidera förändringar i patientnämndens reglemente
för att revideringen ska börja gälla.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att revideringen antas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Revidering av reglemente för gemensamma patientnämnden –
deltagande på distans
Protokollsutdrag regionfullmäktige 2021-04-27 § 14 Digitala sammanträden i
fullmäktige styrelsen och nämnder
Föreslagen revidering Reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Anta reviderat reglemente för gemensamma patientnämnden enligt bilaga
”Föreslagen revidering – Reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands
län”.
_____
Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen/kansli

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 17

2022-01-26
Dnr KS.2022.2

Delgivningar 2022
 Protokollsutdrag - Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård §30/21
Verksamhetsplan med budget 2022-2024
 Protokoll styrelsemöte Energikontoret i Mälardalen 2021-12-16
 Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård - Verksamhetsplan med
budget 2022-2024
 Protokollsutdrag - NSV Uppdrag till länsstyrgruppen gällande Tillsammans för
barnens bästa § 31
 Protokoll Gemensamma patientnämnden §§ 18-23
______

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 18

2022-01-26
Dnr KS.2021.142

Kommunens styrdokument 2021
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen godkänns.
2. Kommunstyrelsen 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 2020 konstaterades att ett
flertal dokument var i behov av översyn och/eller revidering.
Kommunchefen fick därför i uppdrag att säkerställa att detta genomförs (KF
2021-03-17, § 28).
I samband med kommunstyrelseförvaltningens inventering av kommunens
styrdokument 2021 framkommer att översyn och/eller revidering endast har
genomförts för ett fåtal dokument där behov tidigare konstaterats. Den
belastning som hanteringen av covidpandemin medförts samt
organisationsförändringar, med flera ny förvaltningschefer, bedöms delvis
vara orsaker detta.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en förteckning över kommunens
styrdokument 2021. Totalt 153 styrdokument redovisas, varav 17 dokument
är fastställda av förvaltnings- eller kommunchef och resterande av
kommunfullmäktige eller politisk nämnd/ styrelse. Ett flertal styrdokument
bedöms fortfarande vara i behov av översyn och eventuell revidering.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att redovisningen godkänns samt att
kommunstyrelsen, inom ramen för sin uppsiktsplikt, ges i uppdrag att
säkerställa att översyn och eventuell revidering genomförs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Kommunens styrdokument 2021
Bilaga - förteckning styrdokument 2021

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-01-26

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. Redovisningen godkänns.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa att översyn genomförs
och att revidering sker av de styrdokument där ett sådant behov har
angetts.
______
Beslut till:
Kanslichef (FÅ)

Utdragsbestyrkande

Blad 32

