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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-10-06

Plats och tid

Koordinaten, Eventsalen kl 08.30 - 16.00

Beslutande

Catharina Fredriksson
Ingela Wahlstam
Patrik Renfors
Tommy Karlsson
Dag Bergentoft
Carl-Inge Lindberg
Katarina Berg
Bo Höglander
Jan-Eric Eriksson
Rune Tschemernjack

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

Eva Lantz
Ingela Wahlstam
Klas Lundbergh
Lina Gellermark
Jonny Jakobsson
Patrik Kullman
Niklas Thelin
Jonas L Karlsson
Mats Dryselius
Margrita Sjöqvist
Jana Hilding
Johan Persson

(M)
(V) §132-139
(L)
VD Energikontoret §131
Energiverkschef Oxelö Energi §131
Räddningschef § 131
Säkerhetssstrateg §131
Teknisk förvaltare Kustbostäder § 131
Verksamhetsstrateg §143
Controller §143
Sekreterare
Kommunchef

Ej tjänstgörande
ersättare och övriga
Deltagare

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………………
Jana Hilding

Ordförande

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

Justerande

…………………………………………..
Dag Bergentoft

§131, § 140-146
§131-139

§132-146

Paragrafer

131 - 146

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-10-06

Datum för
anslagsuppsättande

2021-10-11

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

…………………………………………
Jana Hilding

Datum för
anslagsnedtagande

Utdragsbestyrkande

2021-11-02
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen

§ 131
§ 132
§ 133
§ 134
§ 135
§ 136
§ 137
§ 138
§ 139
§ 140
§ 141
§ 142
§ 143
§ 144
§ 145
§ 146

2021-10-06

Information och föredragningar 2021
Organisation för kommunens BRÅ-arbete
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Reglemente för krisledningsnämnden
Svar på e-förslag - Förbjud fyrverkerier
Avräkning barn- och elevpeng 2021
Bidrag för sjuklönekostnader
Anslag för förändring av hyror och kapitalkostnader
Information från kommunalråd och kommunchef
Redovisning av partistöd 2020 och utbetalning 2022
Revidering av kostpolicy
Delårsrapport kommunstyrelsen
Delårsrapport 2021
Redovisning av delegationsbeslut
Delgivningar
Finansiering av projekt Naturnära jobb

Utdragsbestyrkande

3
4-5
6-7
8-9
10 - 11
12 - 13
14
15 - 16
17 - 18
19 - 20
21 - 22
23 - 24
25 - 26
27
28
29 - 30
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 131

2021-10-06
Dnr KS.2021.1

Information och föredragningar 2021
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna informationen.
Sammanfattning
Räddningschef Patrik Kullman informerar om Lag om skydd mot olyckor, om
Räddningsregion Östra Svealand samt nuvarande arbete med förebyggande mål
och handlingsprogrammets utformning.
Energikontorets VD Lina Gellermark informerar om bolagets verksamhet.
Energikontoret erbjuder stöd, kunskap och kompetens inom hållbar
energiutveckling.
HR-chef Henny Larsson redovisar personalstatistik, informerar om nya riktlinjer för
distansarbete och distansmöten, nytt digitalt system för arbetsskador och tillbud
samt pågående arbete med attraktiv arbetsgivare.
______

Utdragsbestyrkande

4(28)

Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 132

2021-10-06
Dnr KS.2021.66

Organisation för kommunens BRÅ-arbete
Kommunstyrelsens beslut
1. De delar av organisationsbeskrivningen för BRÅ-arbetet 2021-04-26 som avser
den övergripande styrningen godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande ges beslutanderätt att, i samverkan med
Polismyndigheten, fastställa Medborgarlöften för BRÅ-arbetet enligt bilaga.
Sammanfattning
Kommunen och polismyndigheten bedriver sedan 2011 ett samverkansarbete kring
trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser. För att tydliggöra ansvarsoch arbetsfördelning har koncernledningsgruppen under våren 2021 fastställt en
organisation för kommunens BRÅ-arbete.
Den fastställda organisationen omfattar även den politiska styrningen som sker via
BRÅ-styrgrupp. Gruppen utgörs av kommunstyrelsens ordförande, kommunchefen
samt lokalpolisområdeschefen.
De uppdrag som tillskrivs styrgruppen skiljer sig inte från hur arbetet hittills har
bedrivits. Kommunstyrelseförvaltningen anser dock att det är viktigt att
kommunstyrelsen är informerad om hur BRÅ-arbetet är organiserat i sin helhet
samt att styrelsen godkänner de delar av organisationsbeskrivningen som avser
den övergripande styrningen.
För att ytterliga tydliggöra och formalisera styrgruppens uppdrag och mandat
föreslår förvaltningen också ett tillägg i kommunstyrelsens delegationsordning.
Detta behandlas i ett separat ärende.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-09-01 - Ks § 115
Tjänsteskrivelse - Organisation för kommunens BRÅ-arbete
Organisation för BFA, fastställd 2021-04-26
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. De delar av organisationsbeskrivningen för BRÅ-arbetet 2021-04-26 som avser
den övergripande styrningen godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande ges beslutanderätt att, i samverkan med
Polismyndigheten, fastställa Medborgarlöften för BRÅ-arbetet enligt bilaga.
Utdragsbestyrkande
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2021-10-06

______
Beslut till:
Kommunstyrelsens ordförande (FK)
Kommunstyrelsens vice ordförande (FK)
Kommunchef (FK)
Säkerhetsstrateg (FÅ)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 133

2021-10-06
Dnr KS.2021.103

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till reviderad delegationsordning daterad 2021-08-31 fastställs genom att
tillägg görs med punkterna H.1 och H.2 enligt bilaga.
Sammanfattning
Kommunen och polismyndigheten bedriver sedan 2011 ett samverkansarbete kring
trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser. För att tydliggöra ansvarsoch arbetsfördelning har koncernledningsgruppen under våren 2021 fastställt en
organisation för kommunens BRÅ-arbete. Organisationen för kommunens BRÅarbete har förtydligats vidare i ett separat ärende, KS.2021.66.
För att ytterliga tydliggöra och formalisera styrgruppens uppdrag och mandat
föreslår förvaltningen också ett tillägg i kommunstyrelsens delegationsordning.
Förslaget till revidering daterat 2021-08-31 innebär att kommunstyrelsens
ordförande och kommunchefen gemensamt ges rätt att besluta om
samverkansöverenskommelser gällande kommunens BRÅ-arbete i samverkan
med Polismyndigheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Organisation för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete,
2021-08-31
Bilaga – Förslag till tillägg i kommunstyrelsens delegationsordning, 2021-08-31
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Förslag till reviderad delegationsordning daterad 2021-08-31 fastställs genom att
tillägg görs med punkterna H.1 och H.2 enligt bilaga.
______
Beslut till:
Kommunstyrelsens ordförande (FK)
Kommunstyrelsens vice ordförande (FK)
Kommunchef (FK)
Säkerhetsstrateg (FÅ)
Kommunkansliet (FÅ)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 134

2021-10-06
Dnr KS.2021.61

Reglemente för krisledningsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Förslag till nytt reglemente för krisledningsnämnden fastställs.
Sammanfattning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och
Regioner (SKR) har i en överenskommelse reglerat ersättning, stöd och uppgifter
kopplat till kommunernas arbete med krisberedskap 2019-2022[1]. En av
kommunens uppgifter enligt överenskommelsen är att ta fram och fastställa ett
reglemente för krisledningsnämnden.
Det nuvarande reglementet för krisledningsnämnden fastställdes av
kommunfullmäktige i december 2009[2]. Förändringar i lagstiftning[3] har föranlett
kommunstyrelseförvaltningen att genomföra en översyn av reglementet.
Förvaltningens bedömning är att reglementet är väl anpassat till aktuell lagstiftning,
men att vissa redaktionella justeringar behövs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, som krisledningsnämnd, har 2021-09-13 sett
över reglementet i förhållande till det uppdrag som nämnden har vid en
extraordinär händelse. Arbetsutskottet bedömer inte att det behövs några andra
ändringar i reglementet är de redaktionella justeringar som förvaltningen föreslagit.
-----------------------------------------------------------[1] SKL 18/03101
[2] KF 2009, § 168
[3] Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap samt ny kommunallag 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ksf - Revidering av krisledningsnämndens reglemente
Reglemente för KLN 2009, ändringar markerade
Förslag till nytt reglemente för KLN
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Förslag till nytt reglemente för krisledningsnämnden fastställs.
Utdragsbestyrkande
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______
Beslut till:
Säkerhetsstrateg (FÅ)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 135

2021-10-06
Dnr KS.2021.78

Svar på e-förslag - Förbjud fyrverkerier
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras för ytterligare beredning avseende punkt två.
Sammanfattning
Kommunen har mottagit ett e-förslag om förbud mot fyrverkerier.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som handlagt e-förslaget bedömer att
det vore positivt med ett fyrverkeriförbud utifrån människors hälsa samt miljön.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar inte ställning till e-förslaget utan
överlämnar det till kommunfullmäktige för beslut.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att kommunens ordningsföreskrifter
redan innehåller begränsningar för användning av fyrverkerier, även om vissa
tidsmässiga undantag medges. Även ordningslagen innehåller begränsningar
genom krav på tillstånd.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att det inte är möjligt att införa ett
lokalt förbud mot fyrverkerier. Ett sådant förbud är inte förenligt med ordningslagen.
Förvaltningen bedömer också att ett utökat tillståndskrav kan medföra ett onödigt
tvång på allmänheten som går utöver vad som är avsett med kommunala
föreskrifter.
Kommunens möjligheter, att ytterligare begränsa användning av fyrverkerier, är att
ta bort de nuvarande tidsmässiga undantagen ur ordningsföreskrifterna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ksf 2021-08-09
E-förslag Förbjud fyrverkerier
Protokoll 2021-05-19 Msn § 44 - Svar på e-förslag, Förbjud fyrverkerier
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. E-förslaget avslås.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-10-06

2. Kommunchefen ges i uppdrag att se över ordningsföreskrifternas reglering av
fyrverkerier och andra pyrotekniska varor och vid behov lämna förslag till
revidering.
Förslag
Ordförande Catharina Fredriksson (S) yrkar på att ärendet ska återremitteras för
ytterligare beredning avseende punkt två.
Beslutsgång
Ordförande Catharina Fredriksson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
framskrivet förslag samt det egna yrkandet. Ordförande ställer förslagen under
proposition och finner att ärendet återremitteras för ytterligare beredning avseende
punkt två.
______
Beslut till:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FÅ)
Säkerhetsstrateg (FK)
Förslagsställaren (FK)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 136

2021-10-06
Dnr KS.2021.27

Avräkning barn- och elevpeng 2021
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras för att kompletteras med handlingar.
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har ett resursfördelningssystem med en överenskommen
Kommunfullmäktige barn- och elevpeng (Kf barn- och elevpeng) för förskola,
grundskola, fritidshem och gymnasieskola. För perioden mars-september är
avräkningen framräknad till 2 205 tkr. Avräkningen finansierades med medel från
Kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter.
Avräkningen för mars-september 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 gymnasiet. Detaljerad specifikation ges i bifogat
beslutsunderlag. Avräknat antal barn- och elever multipliceras med Kf barn- och
elevpeng för olika åldrar. För mars-september, uppgår summan till 2 205 tkr.
Avräkningen med 2 205 tkr, medför anslagsjustering från Kommunstyrelsens reserv
för oförutsedda utgifter för perioden mars-september på 2 205 tkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Avtäkning barn- och elevpeng
Avräkning barn- och elevpeng 2021
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Godkänna avräkning för perioden mars-september 2021, 2 205 tkr.
Finansiering sker via Kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter.
Förslag
Ordförande Catharina Fredriksson (S) yrkar på att ärendet ska återremitteras för att
kompletteras med handlingar. Carl-Inge Lindberg (S) och Bo Höglander (C) yrkar
bifall till ordförandens yrkande.
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2021-10-06

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, det framskrivna förslaget
samt det egna och det egna yrkandet om återremiss för att ärendet ska kompletteras
med handlingar. Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att ärendet
återremitteras för att kompletteras med handlingar.
______
Beslut till:
Kommunkansliet (FÅ)

Utdragsbestyrkande
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Ks § 137

Dnr KS.2021.110

Bidrag för sjuklönekostnader
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Föreslagen omfördelning av ersättning för sjuklön mellan finansförvaltning och
respektive nämnd för perioden april – juni 2021 fastställs.
Sammanfattning
Under början på pandemin beslutade regeringen att kommuner skulle erhålla
ersättning för sina sjuklönekostnader. Under 2020 ersattes sjuklönekostnaden i
varierande grad från och med april månad och resten av året. I början på 2021 har
regeringen fattat beslut om att sjuklönekostnader som överstiger det normala där
förlängs ersättningen till och med 30 juni 2021.
Nedan ges förslag till fördelning av ersättningen för sjuklön för perioden april - juni.
Kommunstyrelsen
27 tkr
Utbildningsnämnden
918 tkr
Vård- och Omsorgsnämnden:
967 tkr
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden 11 tkr
Kultur och fritidsnämnden
10 tkr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks – Bidrag för sjuklönekostnader
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Föreslagen omfördelning av ersättning för sjuklön mellan finansförvaltning och
respektive nämnd för perioden april – juni 2021 fastställs.
______
Beslut till:Controller (FÅ)
Förvaltningschefer UF, ÄF, SOF, MSF, KFF, KSF (FK)
Utdragsbestyrkande

14(28)

Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 138

2021-10-06
Dnr KS.2021.16

Anslag för förändring av hyror och kapitalkostnader
Kommunstyrelsens beslut
Förändra driftanslagen till nämnderna enligt följande:
Kommunstyrelsen
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

64 tkr
58 tkr
45 tkr

Anslagsökningen på 167 tkr finansieras via anslagna medel hos
finansförvaltningen.
Sammanfattning
Budgeten för ökade kapitaltjänstkostnader finns anslagna hos finansförvaltningen i
Mål och budget 2021. Enligt budgetreglerna ska sedan kapitaltjänstkostnader som
uppkommer utifrån de investeringar som blivit genomförda överföras till respektive
nämnds driftbudget. För perioden september till och med december (efter
aktivering i samband med delårsrapporten) har följande kapitaltjänstkostnader
kommit till:
Kommunstyrelsen
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

64 tkr
58 tkr
45 tkr

Anslagsökningen på 167 tkr finansieras via anslagna medel hos
finansförvaltningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Anslag efter delår för förändring av kapitalkostnader 2021
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Förändra driftanslagen till nämnderna enligt följande:
Kommunstyrelsen
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

64 tkr
58 tkr
45 tkr

Utdragsbestyrkande
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Anslagsökningen på 167 tkr finansieras via anslagna medel hos
finansförvaltningen.
______
Beslut till:
CON (FÅ)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 139

2021-10-06
Dnr KS.2021.4

Information från kommunalråd och kommunchef
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna informationen.
Sammanfattning
Ordförande Catharina Fredriksson (S) informerar om:
- uppstart för kommunens arbete med Glokala sverige, ett kommunikations och
utbildningsprojekt i Agenda 2030 för kommunens förtroendevalda och
tjänstepersoner, genomfördes 2021-10-05. Projektet är ett samarbete mellan
Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och
Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD).
- presidiekonferensen Build Back Better 23-24 september 2021. Fokus på
konferensen var utbildning, folkhälsa och samhällsplanering. Bland annat Nicholas
Fernholm och Anna Balkfors föreläste.
- introduktionsdag för nyanställda kommer igång igen i fysisk form efter pandemin,
med första tillfället 2021-10-08
- Oxelögalan planeras till 2021-12-11.
Kommunchef Johan Persson informerar om:
- Kommunchefsnätverket hade sitt möte 2021-09-16. Då diskuterades:
trygghetsskapande åtgärder i kommuner, ny länsplan för regional
transportinfrastruktur 2022 – 2033 samt översyn av den regionala
utvecklingsstrategins prioriterade inriktningar
- Information om aktuellt smittoläge i kommunen och verksamheterna samt aktuellt
läge för COVID-19. Förberedelse för vaccination av ungdomar 12 år och äldre
pågår.
- köp av Båt och motors markområde och anmälan om försvårande av
miljöutredning. Kommunchefen informerar om aktuellt läge och påminner om
tidigare givna informationer till kommunstyrelsen Kommunen är nu ägare av
marken.
- omorganisation på socialförvaltningen och det pågående arbetet med att
genomföra omorganisationen samt den kommunikation som skett med anledning
av denna
- 100 möten. Koncernledningsgruppen genomför nu 100-möten. Varje deltagare i
KLG möter c:a 10 företag per person för att diskutera vad företagarna anser om
kommunens attityder till företag och företagande och för att stärka relationen
mellan tjänstemän och företagarna. Detta pågår till oktober och resultatet kommer
att användas i den handlingsplan som tas fram för Näringslivsprogrammet.
- Lantmäteriförrättningen är nu klar avseende Prisman 2, det vill säga gången vid
kiosken. Efter förrättning beslutade lantmätare att kommunen ska ge
fastighetsägaren ersättning om 25 tkr. Fastighetsägaren har då valt att överklaga
Utdragsbestyrkande
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om beslutat belopp. Överklagan har nu prövats av Mark- och miljödomstolen som
fastställt lantmätarens beslut. Överklagandetid håller på att löpa ut.
- Äldreomsorgsförvaltningen genomför dialogcaféer för sina verksamheter. Nästa
dialogcafé kommer att vara på Sjötångens äldreboende.
- kommunchefens kontor flyttar vid sex olika tillfällen ut sitt kontor i verksamheterna
för att öka dialogen med medarbetare.
______

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 140

2021-10-06
Dnr KS.2021.44

Redovisning av partistöd 2020 och utbetalning 2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Redovisningar av partistöd 2020 godkänns.
2. För 2022 betalas följande partistöd ut:
Socialdemokraterna 222 000 kr
Moderaterna 148 000 kr
Vänsterpartiet 74 000 kr
Sverigedemokraterna 55 000 kr
Miljöpartiet 18 500 kr
Centerpartiet 18 500 kr
Liberalerna 18 500 kr
Kristdemokraterna 18 500 kr

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för partistöd Kf 2018-09-19 §103. Enligt
riktlinjerna består partistödet av 18 500 kr per mandat och betalas ut i förskott i
januari månad. Partierna ska i juni månad komma in med en redovisning av hur
partistödet för föregående år har använts. Samtliga partier som fått partistöd för
2020 har lämnat in redovisning i rätt tid.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att partistöd betalas ut för samtliga mandat i
kommunfullmäktige 2022 enligt följande.
Socialdemokraterna 222 000 kr
Moderaterna 148 000 kr
Vänsterpartiet 74 000 kr
Sverigedemokraterna 55 000 kr
Miljöpartiet 18 500 kr
Centerpartiet 18 500 kr
Liberalerna 18 500 kr
Kristdemokraterna 18 500 kr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Redovisning av partistöd 2020 och utbetalning 2022
Redovisning av partistöd (V) - 2020
Redovisning av partistöd (SD) - 2020
Redovisning av partistöd (S) - 2020
Utdragsbestyrkande
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Redovisning av partistöd (MP) - 2020
Redovisning av partistöd (M) - 2020
Redovisning av partistöd (KD) - 2020
Redovisning av partistöd (C) - 2020
Redovisning av partistöd (L) 2020
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Redovisningar av partistöd 2020 godkänns.
2. För 2022 betalas följande partistöd ut:
Socialdemokraterna 222 000 kr
Moderaterna 148 000 kr
Vänsterpartiet 74 000 kr
Sverigedemokraterna 55 000 kr
Miljöpartiet 18 500 kr
Centerpartiet 18 500 kr
Liberalerna 18 500 kr
Kristdemokraterna 18 500 kr
______
Beslut till:
Partierna i fullmäktige (För kännedom)
Kansliet (För åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS.2021.70

Revidering av kostpolicy
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige
Reviderad kostpolicy daterad 2021-09-03 fastställs.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav den 2021-06-02 kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag
till reviderad kostpolicy med anledning av Utredningen gällande måltidens
betydelse för det livslånga lärandet vilken behandlades och godkändes av
Kommunstyrelsen vid junisammanträdet.
Förslag till revidering av kostpolicy är gulmarkerad och markerad i marginal i
bifogat förslag till reviderad kostpolicy daterad 2021-09-03.
Kostpolicyn föreslås utgå ifrån måltidsmodellen och vara ett ständigt pågående
utvecklingsarbete. Maten ska vara integrerad måltiderna ska vara goda samt även
trivsamma. Måltiderna ska vara miljösmarta näringsriktiga och hälsosamma hålla
hög säkerhet ur livsmedelssynpunkt. Samtliga gäster ska känna sig positivt
bemötta genom en ständig dialog.
Kommunstyrelsen föreslås föreslå Kommunfullmäktige att fastställa utarbetad
revision av Kostpolicyn daterad 2021-09-03.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Revidering av kostpolicy
Förslag reviderad Måltidspolicy - Mat och Måltider Oxelösunds kommun 2021-09-03
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige
Reviderad kostpolicy daterad 2021-09-03 fastställs.
______
Beslut till:
Kostchef (FÅ)
Utdragsbestyrkande
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Dnr KS.2021.109

Delårsrapport kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens delårsrapport 2021 godkänns.
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till delårsrapport 2021 för
kommunstyrelsens verksamhet. Rapporten redovisar uppföljning av ekonomi och
mål per 31 augusti. Uppföljningen är gjord i förhållande till Mål och budget 20212023 samt i förhållande till kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021-2023.
2.1 Mål
Kommunstyrelsen har fastställt 38 mål i sin verksamhetsplan för 2021-2023. Vid
delår 2021 finns tillgängliga värden för 30 av dessa mål. Av uppföljningen framgår
att 22 av målen bedöms kunna nås under året och att 11 mål sannolikt inte kommer
att uppnås.
Bland positiva värden finns goda resultatet inom målområdet Trygg och säker
uppväxt samt tillgodoseende av vissa näringslivsrelaterade mål. Negativa resultat
finns inom folkhälsoområdet samt gällande vissa mål under Hållbar utveckling.
2.2 Ekonomi
Kommunstyrelsen redovisar vid delåret ett resultat som är 2,3 mkr bättre än
budgeterat. För helåret prognosticeras ett underskott på -0,9 mkr.
Ett prognostiserat underskott inom fastigheter på -3,0 mkr förväntas till stor del
kompenseras med lägre kostnader inom administrationen (1,3 mkr),
kommunstyrelsen (0,4 mkr) samt integrationssamordning (0,1 mkr). Avräkningar
inom räddningstjänsten och höjd beredskap (0,4 mkr) bidrar också till
kompensationen för det prognostiserade underskott inom fastigheter.
I dagsläget är samtliga planerade åtgärder sannolikt inte tillräckliga för att komma
till rätta med hela det prognosticerade budgetunderskottet på 0,9 mkr. Fortsatt
analys och diskussioner pågår kring åtgärder för att uppnå balans vid årets slut,
men summan av övriga verksamheter i kommunstyrelsen har lyckats täcka 3,9 mkr
av de samlade underskottet på fastigheter med 4,8 mkr.
Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 264,3 mkr, varav 103,2 mkr utgör
årets budget,161,1 mkr består av överförda medel från 2020 och 7,4 mkr utgör
tilldelning från investeringsreserven. Utfall per delåret är 124,4 mkr. Störst andel av
investeringsmedlen har gått till Oxelöskolan, 57,1 mkr.

Utdragsbestyrkande
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Prognosen för helåret är att 189,4 mkr av årets investeringsmedel behöver
användas. Det är en avvikelse mot budget om 74,9 mkr, vilket främst beror
nybyggnation av en förskola vid Peterslund och en restaurang vid Läget och
takrenovering av Stjärnholms stall.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att delårsrapporten godkänns.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KS delårsrapport kommunstyrelsen
Förslag till delårsrapport 2012-09-28
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens delårsrapport 2021 godkänns.
______
Beslut till:
Kommunchef (FK)
Controller (FK)
Säkerhetsstrateg/utredare (FK)

Utdragsbestyrkande
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2021-10-06
Dnr KS.2021.107

Delårsrapport 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Delårsrapporten 2021 godkänns.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Delårsrapporten 2021 överlämnas till revisorerna för granskning.
2. Tillfoga följande redaktionella ändringar i delårsrapporten:
s. 26: höger tabellrubrik ändras från 2021 till 2020
s. 42: procentsats utfall föregående år ändras från 1,9% till 3,8%
s. 44: summa delår 2019 ändras till summa delår 2020
Sammanfattning
Delårsrapporten är en sammanställning av kommunens verksamhet och
ekonomiska utveckling och läge. I delårsrapporten redovisas kommunens
personalförhållanden liksom upplysningar om kommunens samlade ekonomi. För
kommunens ekonomi och måluppfyllelse finns jämförelse med budget och en
prognos för utveckling för hela 2021.
Kommunfullmäktige har antagit sex övergripande koncernmål. Målen följs upp och
redovisas två gånger per år, vid delår och årsredovisning. För relativt många av
kommunfullmäktiges mål är bedömningen att det är troligt att målvärdet kommer att
uppnås vid årets slut. Några mål saknar mätvärde för delåret men har bedömts
utifrån genomförda aktiviteter för att nå måluppfyllnad och levereras under
kvarvarande del av året. Sammanfattningsvis kan sägas att all måluppfyllnad har
ökat för de sammanslagna mätta KF- och nämndmålen förutom inom ett
målområde jämfört delåret 2020. För de mätta KF-målen har fem målområden ökat
och ett målområde ligger i nivå med 2020.
Kommunen uppvisar ett resultat i delårsrapporten på 46,0 mkr (2020; 54,2 mkr).
Prognosen för kommunens bokslut är 19,1 mkr (2020; 38,5 mkr).
Verksamhetsnämndernas budgetutfall är positivt med 6,7 mkr i delårsrapporten.
Prognosen för deras verksamhet är fortsatt positiv till årets slut, 0,4 mkr.
Kommunen som helhet kommer för 2021 att redovisa 13,6 mkr högre intäkter från
skatter, statsbidrag. Exploateringsverksamheten prognostiserar att hålla budgeten
och bidrar med 12,8 mkr till resultatet.
Kommunbolagen, Förab, Oxelö Energi och Kustbostäder, redovisar ett resultat på
29,3 mkr.
Utdragsbestyrkande
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Investeringsnivån är högre än den varit tidigare år i förhållande till budget, 138,9
mkr (2020; 91,1 mkr) i utgifter t.o.m. delåret, jämfört med budgeterade 319,1 mkr
(inklusive 189,2 mkr tilläggsbudgetering) för hela året.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2021
Delårsrapport 2021 - Till KS.pdf
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Delårsrapporten 2021 godkänns.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Delårsrapporten 2021 överlämnas till revisorerna för granskning.
______
Beslut till:
Revisorerna (Fk)
Ekonomichef (Fk)

Utdragsbestyrkande
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Ks § 144

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 fast-ställa delegationsbesluten. Däremot står
det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation.
Beslutsfattare
Beslutsdatu Punkt i
Beslutets innehåll i korthet
Beslutet
m
del. ordn
hittas
Maria Malmberg

2021-08-09

B.16

Avtal virkeshantering

Castor

Kristina Tercero

2021-08-12

D.11

Avsked

Personakt

Margrita Sjöqvist

2021-08-31

C.5

Avskrivning av osäkre
fordringar <25 000 kr,
samlingslista feb-aug 2021

Ekonomi avd

Margrita Sjöqvist

2021-06-04

C.11

Nyupplåning 40 mkr

Ekonomi avd

Margrita Sjöqvist

2021-06-04

C.11

Nyupplåning 60 mkr

Ekonomi avd

Margrita Sjöqvist

2021-08-31

C.7

Överenskommelser om
avbetalningsplaner för
betalning av skulder upp till
50 000 kr, samlingslista febaug 2021

Ekonomi avd

Johan Persson

2021-08-31

A.2

Fullbemäktigande att föra
nämndens talan

Castor

Catharina Fredriksson

2021-09-27

A.6

Yttrande till Förvaltningsrätten

Castor

Henny Larsson

2021-09-01 –
2021-09-30
2021-08-01 –
2021-08-31

D.3

Nyanställningar september

Castor

B.9

Avtal båtplatser/sjöbodar

Castor

2021-08-01 –
2021-08-31

B.11

Avtal bostadsarrende

Castor

2021-08-01 –
2021-08-31

B.4

Försäljning fastigheterna
Montören 1 och Granskogen 3

Castor

Maria Malmberg/
Kjell Andersson
Maria Malmberg/
Kjell Andersson
Maria Malmberg/
Kjell Andersson
______

Utdragsbestyrkande

26(28)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 145

2021-10-06
Dnr KS.2021.2

Delgivningar

Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnds protokoll 2021-09-06 § 35
Revidering av delegationsordning
Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnds protokoll 2021-09-06 § 36
Ekonomisk uppföljning per juli 2021 för Nyköping-Oxelösunds
överförmyndarnämnd
______
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KS.2021.126

Finansiering av projekt Naturnära jobb
Kommunstyrelsens beslut
1. Finansiering av projekt Naturnära jobb sker med 350 tkr från kommunstyrelsens
budget för oförutsedda kostnader.
2. Finansiering ges till vård- och omsorgsnämnden.
Sammanfattning
Oxelösunds kommun har ansökt hos Länsstyrelsen om medel för en satsning på
projekt Naturnära jobb vilket syftar till att möjliggöra arbete inom naturvård för unga
vuxna som står långt från arbetsmarknaden. Ansökan har beviljats av länsstyrelsen
och finansiering möjliggjorts för projektledare samt vissa kringkostnader på
sammantaget 350 tkr. Projektet faller inom ramen för arbetsmarknadsåtgärder och
finns organisatoriskt inom Social- och omsorgsförvaltningen men sker i samarbete
med Kommunstyrelsens Mark- och exploateringsstrateger som vägleder kring
arbetsuppgifter och naturvård. Projektledare är anställd och förberedelser för
projektet är klara. Utgångpunkten vid ansökan var att erbjuda personer som står
långt från arbetsmarknaden sysselsättning inom ramen för projektet och att dessa
skulle ersättas genom arbetsförmedlingens extratjänster.
I samband med att projektet skulle starta i september meddelade
arbetsförmedlingen att de inte skulle bevilja fler extratjänster. I och med detta
beslut fanns inte längre finansiering av ersättning till deltagande ungdomar. För att
möjliggöra projektet och skapa förutsättningar för aktuella ungdomar att komma
närmre arbete samt undvika att bli återbetalningsskyldig till Länsstyrelsen för icke
genomfört projekt, föreslås att lönekostnaderna för ungdomarna finansieras från
Kommunstyrelsens reserv för oförutsedda kostnader. Summan för detta beräknas
vara 350 000 kr från projektstart fram till projektavslut den 31 december 2021.
Kvarstående medel i KS oförutsett är nu 1 588 tkr och blir då 1 238 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Finansiering av projekt Naturnära jobb

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Finansiering av projekt Naturnära jobb sker med 350 tkr från kommunstyrelsens
budget för oförutsedda kostnader.
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
KS.2021.126
Förslag
Ordförande Catharina Fredriksson (S) yrkar på att det i ärendet ska framgå att
finansiering ges till vård- och omsorgsnämnden.
Beslutsgång
Ordförande Catharina Fredriksson (S) finner att det finns två förslag till beslut,
framskrivet förslag samt det egna tilläggsyrkandet. Ordförande börjar med att fråga
om framskrivet förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Ordförande frågar sedan om det egna tilläggsyrkandet och finner att
tilläggsyrkandet bifalls.
______
Beslut till:
Kommunchef (FÅ)
Förvaltningschef vård- och omsorg (FÅ)

Utdragsbestyrkande

