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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige  

  
2021-02-10  

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Plats och tid Eventsalen, Koordinaten 18.00 - 18.30 
 

Beslutande Linda Hägglund (S) Tommy Karlsson (S) 
 Nina Wikström-Tiala (S) Stefan Johansson (M) 
 Mårthen Backman (M) Ingela Wahlstam (V) 
 Catharina Fredriksson (S) Jan-Eric Eriksson (SD) 
 Dag Bergentoft (M) Lars Pettersson (MP) 
 Jonas Widegren (S) Klas Lundbergh (L) 
 Patrik Renfors (V) Bo Höglander (C) 
 Britta Bergström (S) Gert Bennevall (KD) 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Ej tjänstgörande     
ersättare och övriga     
Deltagare     
     
     
     
     
     
     
     
     
  

Underskrifter Sekreterare …………………………………………… 
Christina Kleemo 

Paragrafer 1  - 20  

    
 

Ordförande …………………………………………… 
Linda Hägglund 

 

  
Justerande ………………………………………… 

 
........................................................    

  Jonas Widegren Stefan Johansson 

BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige  

Sammanträdesdatum 2021-02-10  

Datum för 
anslagsuppsättande 

2021-02-18 
Datum för  
anslagsnedtagande 

2021-03-12 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift 

 
………………………………………… 
Christina Kleemo 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige  2021-02-10  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Kf §1 Val av justeringsledamöter 3 
Kf §2 Information från kommunstyrelsens ordförande 4 
Kf §3 Delgivningar 5 
Kf §4 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 6 
Kf §5 Avsägelse och val av 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden 7 
Kf §6 Avsägelse och val av ersättare i kommunstyrelsen 8 
Kf §7 Avsägelse och val av ledamot i kommunstyrelsen 9 
Kf §8 Avsägelse och val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden 10 
Kf §9 Avsägelse och val av ledamot i vård- och omsorgsnämnden 11 
Kf §10 Avsägelse och val av ersättare i Mälardalsrådet 12 
Kf §11 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS 2020 

kvartal 3 
13 - 14 

Kf §12 Revidering av lokala ordningsföreskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljön inom Oxelösunds kommun 

15 - 16 

Kf §13 Renhållningstaxa 2021 17 
Kf §14 Slamtömningstaxa 2021 18 
Kf §15 Ändring av aktieägaravtal avseende Nyköping-Östgötalänken AB 19 
Kf §16 Delårsrapport Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 20 
Kf §17 Fördelning bidrag sjuklön 21 
Kf §18 Motion om passiv insamling av pengar 22 - 23 
Kf §19 Frågor till kommunfullmäktige 24 
Kf §20 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om vindkraft 25 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2021-02-10   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §1        Dnr KS.2021.11               
 
 

Val av justeringsledamöter  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Jonas Widegren (S) och Stefan Johansson (M) väljs att justera dagens protokoll. 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2021-02-10   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §2        Dnr KS.2021.5               
 
 

Information från kommunstyrelsens ordförande  
 
 
Dagens sammanträde 

Kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson (S) informerar om 

• Oxelösunds kommun genomför framtidsdialoger med och för kommunens 
näringsliv. Tre digitala möten har genomförts. Vid det första mötet 
presenterade SSAB sitt omställningsarbete och arbetet med framställningen 
av fossilfritt stål. Vid det andra mötet berättade Hamnbolaget om sin utveckling 
och framtid. Vid det tredje mötet presenterade kommunen delar av all den 
utveckling som sker i kommunen med bostadsbyggnationer, 
företagsetableringar, markanvisningar och den nya förskole- och 
skolorganisationen.  

• Ett urval av de beslut som kommunstyrelsen fattade vid sitt senaste 
sammanträde 27 januari 

 Oxelösunds kommun har gått in som medlem i Glokala Sverige, ett 
kommunikations- och utbildningsprojektet som ska stärka kunskap och 
engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i 
kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan svenska 
FN-förbundet och Sveriges kommuner och regioner (SKR) som 130 
kommuner och 16 regioner deltar i. 

 BoKlok tilldelades en direktanvisning för mark vid Sjögatan för 
byggnation av bostäder i form av radhus i två plan i bostadsrättsform. 

 Två utredningsuppdrag beslutades rörande en framtida användning av 
Breviksskolans och Oxelö förskolas lokaler. Med anledning av den nya 
förskole- och skolorganisationen kommer utbildningsnämnden att 
lämna lokalerna under åren 2021 och 2022 varför ny långsiktig 
användning av lokalerna behöver utredas. 

 
 
______ 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2021-02-10   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §3        Dnr KS.2020.5               
 
 

Delgivningar  
 
 
Delges 
Protokoll 2021-01-27 - Ks § 14 

Gemensamma växelnämnden Protokoll 2020-12-03 

Storregional systemanalys för Stockholm- Mälarregionen 

Granskningsrapport Uppföljning av granskningar 2017 och 2018 

Missiv Uppföljning av granskningar 2017 och 2018 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 220 2020-11-10 Delårsbokslut Nyköping-
Oxelösunds Vattenverksförbund 2020  

 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2021-02-10   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §4        Dnr KS.2018.160               
 
 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Stefan Johansson (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och ny räkning begärs hos Länsstyrelsen i Södermanlands län.  

 
 
Dagens sammanträde 
 
Stefan Johansson (M) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige.  

 

______ 
 
Beslut till: 
Länsstyrelsen Södermanlands län (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2021-02-10   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §5        Dnr KS.2018.160               
 
 

Avsägelse och val av 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Stefan Johansson (M) entledigas från sitt uppdrag som 2:e vice ordförande i 
utbildningsnämnden. 
 
Eva Lantz (M) väljs till ny 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2021-02-10 - Kf vu § 1 
 
Dagens sammanträde 
 
Stefan Johansson (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 2:e vice 
ordförande i utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktiges valutskott nominerar Eva Lantz (M) till ny 2:e vice ordförande 
i utbildningsnämnden. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Valda (för kännedom) 

Utbildningsnämnden (för kännedom) 

Kansliet (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2021-02-10   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §6        Dnr KS.2018.160               
 
 

Avsägelse och val av ersättare i kommunstyrelsen  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Katarina Berg (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Eva Lantz (M) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Katarina Berg (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen. 
 
Eva Lantz (M) nomineras till ny ersättare i kommunstyrelsen. 
 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Valda (för kännedom) 

Kommunstyrelsen (för kännedom) 

Kansliet (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2021-02-10   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §7        Dnr KS.2018.160               
 
 

Avsägelse och val av ledamot i kommunstyrelsen  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Stefan Johansson (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsen. 
 
Katarina Berg (M) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen. 

 
 
Dagens sammanträde 
 
Stefan Johansson (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsen. 
 
Katarina Berg (M) nomineras till ny ledamot i kommunstyrelsen. 
 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Valda (för kännedom) 

Kommunstyrelsen (för kännedom) 

Kansliet (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2021-02-10   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §8        Dnr KS.2018.160               
 
 

Avsägelse och val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Anders Lundgren (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden. 
 
Markus Lejonstad (M) väljs till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 
 
Ing-Marie Wahlström (S) väljs till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Anders Lundgren (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
vård- och omsorgsnämnden. 
 
Markus Lejonstad (M) nomineras till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 
 
Ing-Marie Wahlström (S) nomineras till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter 
Gada Hussain Ujjan (S) som entledigades av fullmäktige 2020-10-14 § 79. 

 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Valda (för kännedom) 

Vård- och omsorgsnämnden (för kännedom) 

Kansliet (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2021-02-10   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §9        Dnr KS.2018.160               
 
 

Avsägelse och val av ledamot i vård- och omsorgsnämnden  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Eva Lantz (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i vård- och 
omsorgsnämnden. 
 
Anders Lundgren (M) väljs till ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Eva Lantz (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i vård- 
och omsorgsnämnden. 
 
Anders Lundgren (M) nomineras till ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Valda (för kännedom) 

Vård- och omsorgsnämnden (för kännedom) 

Kansliet (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2021-02-10   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §10        Dnr KS.2018.161               
 
 

Avsägelse och val av ersättare i Mälardalsrådet  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Stefan Johansson (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Mälardalsrådet. 
 
Katarina Berg (M) väljs till ny ersättare i Mälardalsrådet. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Stefan Johansson (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
Mälardalsrådet. 
 
Katarina Berg (M) nomineras till ny ersättare i Mälardalsrådet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Mälardalsrådet (för kännedom) 

Valda (för kännedom) 

Kansliet (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2021-02-10   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §11        Dnr KS.2020.72               
 
 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS 
2020 kvartal 3  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Rapporten godkänns 
 
 
Sammanfattning 
Kommunerna har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, kommunens 
revisorer och kommunfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts 
inom tre månader från beslutsdatum. Motsvarande rapporteringsskyldighet gäller 
även beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten 
avbrutits. Rapportering ska ske en gång per kvartal. 

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

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

Oxelösunds kommun rapporterar per 30 september 2020: 

 
SoL: 

Äldreomsorg 9 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader 
  från beslutsdatum, 6 av dessa är idag verkställda/avslutade. 

  14 avbrott i verksamhet som inte åter har verkställts inom tre 
  månader, 9 av dessa är idag verkställda/avslutade. 

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

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

LSS: 1 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader 
  från beslutsdatum. 

 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020 11 24 Von §68 
Kvartal3 2020 Sammanställning ej verkställda gynnande beslutenligt SoL 
Kvartal3 2020 Sammanställning ej verkställda beslut enligt LSS  
 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 14  
  

Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige  2021-02-10  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Dagens sammanträde 
 
Vård- och omsorgsnämndens förslag 
Rapporten godkänns 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Revisorerna (för kännedom)  

Berörd handläggare (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2021-02-10   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §12        Dnr KS.2020.137               
 
 

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön inom Oxelösunds kommun  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
3 § 5 p. i lokala ordningsföreskrifterna för Oxelösunds kommun ändras till följande lydelse: 

3 § Det krävs tillstånd av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för att inom område med 
detaljplan eller områdesbestämmelser hålla  

5. mer än 5 fjäderfä som inte är sällskapsdjur (exempelvis höns).  

 
Sammanfattning 
Nu gällande lokala ordningsföreskrifter reglerar i 3 § 1-5 p att det krävs tillstånd av Miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden för att inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelse hålla 1. nötkreatur, häst, get, får eller svin, 2. pälsdjur som inte är 
sällskapsdjur, 3. orm, 4. tupp, 5. mer än 5 höns. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har vid tillsyn efter klagomål upptäckt att det finns 
andra fjäderfä än höns som hålls inom detaljplanelagt område. Förvaltningen har därför 
föreslagit miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ändra de lokala ordningsföreskrifterna 
3 § 5 p att tillstånd ska krävas inte bara för hållande av höns utan för alla fjäderfän som inte 
är sällskapsdjur. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-15 § 110 att föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag. 

Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att erinra utan föreslår att de lokala 
ordningsföreskrifterna revideras i enlighet med framskrivet förslag. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2021-01-27 - Ks § 17 
Tjänsteskrivelse Ks -  lokala ordningsföreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 
inom Oxelösunds kommun 
Protokoll 20201215 Msn §110 
Förslag till Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön inom Oxelösunds 
kommun  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens förslag 
3 § 5 p. i lokala ordningsföreskrifterna för Oxelösunds kommun ändras till följande lydelse: 

3 § Det krävs tillstånd av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för att inom område med 
detaljplan eller områdesbestämmelser hålla  

5. mer än 5 fjäderfä som inte är sällskapsdjur (exempelvis höns).  
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige  2021-02-10  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 
______ 
 
Beslut till: 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2021-02-10   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §13        Dnr KS.2020.91               
 
 

Renhållningstaxa 2021  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Förslag till renhållningstaxa för 2021 fastställs. 

 
Sammanfattning 
Oxelö Energi AB har upprättat förslag till taxor för renhållning 2021.Taxan föreslås justeras 
med en intäktsförstärkning motsvarande 15–25 % samt med ett antal övriga förändringar i 
taxan.  

Kommunfullmäktige behandlade ärendet 2020-12-19, § 111, och beslutade att återremittera 
ärendet till kommunstyrelsen för komplettering med dokument som redovisar taxorna. 

Kommunstyrelseförvaltningen har kompletterat ärendet, med Renhållningstaxa 
2021 från Oxelö Energi AB. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att föreslagen 
renhållningstaxa för 2021 fastställs. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2021-01-27 - Ks § 18 
Tjänsteskrivelse Ksf 2021-01-05, Renhållning 
Protokoll 2020-12-09 - Kf §111 
Förslag från OEAB, Taxa för renhållning 2021 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Förslag till renhållningstaxa för 2021 fastställs. 

 
Förslag 
Catharina Fredriksson (S) yrkar bifall till framskrivet förslag. 
 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
VD Oxelö Energi AB (för åtgärd) 

Utredare kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2021-02-10   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §14        Dnr KS.2020.91               
 
 

Slamtömningstaxa 2021  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Föreslagna grunder för taxa för slamtömning fastställs. 

2. Föreslagna avgifter inom taxan för slamtömning fastställs. 

3. Oxelö Energi ges i uppdrag att årligen fastställa avgiftsnivåerna inom taxan. 

 
Sammanfattning 
Nyköpings kommun har tidigare skött slamtömning, för Oxelösund kommuns räkning, åt 
fastighetsägare i kommunen. I samband med byte av fordon avsade sig Nyköpings 
kommun uppdraget, varpå Oxelö Energi tillsammans med Foria löste detta åt berörda 
fastighetsägare under 2020 med stöd av Nyköping kommuns beslutade taxa. Inför 2021 
behöver Oxelösunds kommun införa en egen taxa för denna tjänst.  

Slamtömningen av fastighetsägares brunnar inryms inom Oxelö Energis 
renhållningsuppdrag. Uppdraget utförs till självkostnad och ska inte generera varken ett 
över- eller underskott.  

Oxelö Energi har utarbetat förslag till grund för taxa för slamtömning samt avgifter inom 
taxan för 2021.Förslaget följer hur andra kommuner konstruerat sin taxa och hur 
entreprenörerna tar betalt för tjänster samt med mål att schemalagda turer ska väljas.  

Oxelö Energi föreslår att grunderna för taxa för slamtömning fastställs samt att Oxelö Energi 
ges i uppdrag att årligen fastställa avgiftsnivåerna inom taxan. Oxelö Energi föreslår vidare 
att avgifterna inom taxan 2021 fastställs. 

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra eller tillägga. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2021-01-27 - Ks § 19 
Tjänsteskrivelse Ksf 2021-01-04, slamtömning 
Slamtömning bilaga, OEAB 2021-01-04.pdf  
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens förslag 
1. Föreslagna grunder för taxa för slamtömning fastställs. 

2. Föreslagna avgifter inom taxan för slamtömning fastställs. 

3. Oxelö Energi ges i uppdrag att årligen fastställa avgiftsnivåerna inom taxan. 

______ 
 
Beslut till: 
VD Oxelö Energi AB (för åtgärd) 

Utredare kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom)
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2021-02-10   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §15        Dnr KS.2020.139               
 
 

Ändring av aktieägaravtal avseende Nyköping-Östgötalänken AB  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Tilläggsavtal 1 till aktieägaravtal avseende Nyköping-Östgötalänken AB godkänns. 

2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen ges i uppdrag att gemensamt för 
Oxelösund kommun skriva under och ingå Tilläggsavtal 1 till aktieägaravtal. 

 
Sammanfattning 
Nyköping-Östgötalänken AB (NÖAB) har under 2020 i styrelsen och i dialog med 
företrädare för ägarna diskuterat framtida samarbetsformer kring Ostlänkenprojektet. Det 
har i dessa diskussioner framkommit ett behov av fortsatt samarbete och erfarenhetsutbyte 
kring projektet. Bedömningen från NÖAB är att bolaget fungerat väl som mötesplats i dessa 
diskussioner. 

Enligt nuvarande aktieägaravtal åtar sig parterna att besluta om att NÖAB ska 
träda i likvidation på årsstämman år 2021. Regeringen har fattat beslut om 
utarbetandet av en ny nationell infrastrukturplan för perioden 2022–2033 alternativt 
2022-2037. Därför föreslår NÖAB att bolagets aktieägaravtal förlängs fram till 
bolagsstämman 2024.  

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom förslaget om förlängning. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2021-01-27 - Ks § 20 
Tjänsteskrivelse Ks - Ändring av aktieägaravtal avseende Nyköping-Östgötalänken AB 
Ändring av aktieägaravtal avseende Nyköping-Östgötalänken AB 
Aktieägaravtal gällande Nyköping-Östgötalänken Aktiebolag 
Tilläggsavtal 1 till aktieägaravtal Nyköping-Östgötalänken  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens förslag 
1. Tilläggsavtal 1 till aktieägaravtal avseende Nyköping-Östgötalänken AB godkänns. 

2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen ges i uppdrag att gemensamt för 
Oxelösund kommun skriva under och ingå Tilläggsavtal 1 till aktieägaravtal. 

 
______ 
 
Beslut till: 
Nyköping-Östgötalänken AB (för kännedom) 

Kommunstyrelsens ordförande (för åtgärd) 

Kommunchef (för åtgärd)
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2021-02-10   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §16        Dnr KS.2020.112               
 
 

Delårsrapport Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Godkänna delårsrapporten 

 
Sammanfattning 
Revisorerna har granskat delårsrapporten för Nyköping-Oxelösunds 
Vattenverksförbund. 
 
Revisorerna finner att rapporten i all väsentlighet är upprättad i enlighet med 
lagens krav och god redovisningssed. Prognosen visar att förbundet kommer att 
uppnå en ekonomi i balans. Revisionen finner det även troligt att förbundet 
kommer att nå de finansiella målen likväl som verksamhetsmålen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2021-01-27 - Ks § 21 
Tjänsteskrivelse Ks - Delårsrapport Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 
Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund delårsbokslut 2020 
Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund 2020 utlåtande delår 
Rapport delårsgranskning 2020 Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Godkänna delårsrapporten 

 
 
______ 
 
Beslut till: 
Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund (för kännedom) 

Nyköpings kommun (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2021-02-10   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §17        Dnr KS.2020.131               
 
 

Fördelning bidrag sjuklön  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Föreslagen omfördelning av sjuklön mellan finansförvaltningen och respektive nämnd för 
perioden oktober-december fastställs. 

 
 
Sammanfattning 
Under början på pandemin beslutade regeringen att kommuner skulle erhålla ersättning för 
sina sjuklönekostnader. Mellan april till och med juli ersätts hela sjuklönekostnaden, augusti 
– december ersätts del av sjuklönekostnaden.  

Nedan ges förslag till fördelning av ersättningen för sjuklön för perioden oktober-december.  

Kommunstyrelsen                                     44 tkr 

Utbildningsnämnden                            1 045 tkr 

Vård- och Omsorgsnämnden:             1 313 tkr  

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden   29t tkr 

Kultur och fritidsnämnden                        41 tkr 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2021-01-27 - Ks § 22 
Tjänsteskrivelse Ks - Fördelning bidrag sjuklön oktober-december  
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Föreslagen omfördelning av sjuklön mellan finansförvaltningen och respektive nämnd för 
perioden oktober-december fastställs. 

 
 
______ 
 
Beslut till: 
Utbildningsnämnden (för kännedom) 

Vård och omsorgsnämnden (för kännedom) 

Kultur och fritidsnämnden (för kännedom) 

Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom) 

Controller (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2021-02-10   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §18        Dnr KS.2021.22               
 
 

Motion om passiv insamling av pengar  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige medger att motionen får lämnas in och överlämnar den till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Dag Bergentoft (M), Mårthen Backman (M) och Stefan Johansson (M) inkommer 
med följande motion till kommunfullmäktige. 
 
Motion om passiv insamling av pengar 

Hösten 2019 lämnades ett E-förslag att kommunen starkt skulle överväga ett tiggeriförbud 
utanför stadens butiker. 

Moderaterna har under hösten 2020 lyssnat in på gator och torg vad man anser om passiv 
insamling av pengar. Långt ifrån alla men väldigt många menar att det inte ska vara tillåtet. 
Vid frågor till handlare i kring Järntorget så är de allra flesta emot passiv insamling. 

När vi ställer frågor och som är tydligt kring insamling av pengar utanför ICA Kvantum så 
finns det dem som gärna ger en slant men det finns också dem som får en känsla av tvång 
att lämna ett bidrag. En del väljer att gå i vid en separat dörringång till ICA för att ha en 
distans till den som samlar in pengar och på så vis känna ett mindre tvång. 

Både ICA handlaren som polis har försökt att komma tillrätta med problemet att insamling 
av pengar i ska ske i direkt anslutning till butiken. Dessa samtal har misslyckats för att få till 
en förändring. 

Moderaterna menar att det aldrig kan accepteras att alla och envar kan annektera annans 
mark, oavsett passiv eller annan insamling.  

I Oxelösund kommuns lokala ordningsföreskrifter står att: 

”Insamling av pengar 
12 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 
insamlingen inte utgör ett led i en tillståndpliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning. 
När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.” 

För att få en likvärdighet för alla som vistas i kommunen samt likvärdighet i tillståndskravet 
ska insamling av pengar även gälla passiv insamling. 

Moderaterna menar att regleringen även hindrar olovlig bosättning. 

Vi hänvisar till bl.a. Katrineholm och Eskilstuna kommun som infört förbud och tillståndsplikt. 

En utredning från kommunen bör påvisa vad som kan vara mest tillämpbart. 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige  2021-02-10  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 

Därför förslås: 

Att passiv insamling av pengar inte får ske utanför butiker och restauranger i Oxelösund 

På övriga platser ska polismyndighetens tillstånd krävas. 

 
 
Oxelösund den 10 februari 2021 

 
 

Dag Bergentoft   Mårthen Backman   Stefan Johansson 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2021-02-10   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §19        Dnr KS.2021.20               
 
 

Frågor till kommunfullmäktige  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Frågan får ställas. 
 
2. Frågan anses besvarad. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Dag Bergentoft (M) frågar kommunfullmäktiges ordförande Linda Hägglund (S) om 
möjligheten att införa rätt för kommunens myndighetsnämnder, miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden, att sammanträda 
med ledamöter närvarande på distans. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden medgavs den rätten av 
kommunfullmäktige i december 2020.  
 
Kommunfullmäktiges ordförande Linda Hägglund (S) tar med sig frågan. 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2021-02-10   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §20        Dnr KS.2021.23               
 
 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om vindkraft  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Interpellationen får ställas och överlämnas till kommunstyrelsens ordförande. 
 
 
Dagens sammanträde 
Bo Höglander (C) inkommer med följande interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande. 

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande i Oxelösunds kommun 

Vindkraften har medvind just nu. I Sveriges Radios program Klotet talades det 
tidigare i dag om en hajp när det gäller utbyggnaden. 

Under kommande år kommer utbyggnad av vindkraft till havs att bli alltmer aktuell. 
Oxelösund och Gävle är orter som nämndes som lämpliga för 
vindkraftsanläggningar till sjöss. 

Det är inte första gången som Oxelösund nämns i detta sammanhang. Kanske 
finns nu ett gyllene tillfälle för Kustkommunen att göra en viktig insats för miljön, 
klimatet och energiförsörjningen. Från Centerpartiets sida ser vi positivt på 
vindkraften som en komplementär energikälla ihop med flera andra energislag. 

Alla energikällor har sina problematiska sidor, så även vindkraften, men de positiva 
sidorna överväger, inte minst om man ser det ur klimatsynpunkt. Alltså utgör den 
en allt viktigare energiform, både i Sverige och utomlands. 

Mot bakgrund av det ovanstående ställer jag följande fråga: 

Hur ser ledningen i Oxelösunds kommun numera på etablerandet av vindkraft i 
kommunen? 

Är intresset: 

1 Iskallt 

X Ljummet 

2 Hett 

 
Oxelösund den 10 februari 2021 

Bo Höglander 
Gruppledare 
Centerpartiet i Oxelösund 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsens ordförande 


