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2020-09-16   
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Kf §49        Dnr KS.2016.18               
 
 
Val av justeringsledamöter  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
Tommy Karlsson (S) och Göran Bernhardsson (KD) väljs till att justera dagens 
protokoll. 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2020-09-16   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §50        Dnr KS.2020.7               
 
 
Information från kommunstyrelsens ordförande  
 
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens vice ordförande Linus Fogel (S) informerar om: 
 
- Corona läget i kommunen. 
- läget i kommunen i samband med driftstopp på SSAB. 
- Takrenovering på stallet i Stjärnholm. 
- Höga vattenflöden i Oxelösund. 
- Markanvisningstävling för område inom kommunens spjutspetsprogram. 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2020-09-16   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §51        Dnr KS.2020.5               
 
 
Delgivningar  
 
 
 
Delges 
Rapport från inspektion den 4 februari 2020 av Nyköpings och Oxelösunds 
överförmyndarnämnd 
Avgörande i förvaltningsrätten mål 180-19 gällande överklagan av val o Oxelösunds 
kommun 
Protokoll 2020-05-26 Von § 35 
Utdrag Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd 2020-06-08 § 16 Ekonomisk 
uppföljning per april 2020  
 
 
 
 
______ 
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Kommunfullmäktige    

  
2020-09-16   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §52        Dnr KS.2018.160               
 
 
Avsägelse från uppdrag som ledamot av Kommunfullmäktige  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Solveig Lindblom (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
Kommunfullmäktige. 
 
Tony Eklund (KD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige. 
 
Ny räkning begärs hos länsstyrelsen 
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Solveig Lindblom (S) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 
Kommunfullmäktige. 
 
Tony Eklund (KD) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
Kommunfullmäktige. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Länsstyrelsen (FÅ) 
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Kommunfullmäktige    

  
2020-09-16   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §53        Dnr KS.2018.160               
 
 
Avsägelse och val av ersättare i Kommunstyrelsen  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Solveig Lindblom (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Kommunstyrelsen. 
 
Nina Wikström-Tiala (S) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Solveig Lindblom (S) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
Kommunstyrelsen. 
 
Nina Wikström-Tiala (S) nomineras till ny ersättare i kommunstyrelsen.  
 
______ 
 
Beslut till: 
Valda 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2020-09-16   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §54        Dnr KS.2018.160               
 
 
Avsägelse och val av ledamot och ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Solveig Lindblom (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Kultur- och 
fritidsnämnden. 
 
Martin Bergström (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Kultur- och 
fritidsnämnden. 
 
Nina Wikström-Tiala (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden. 
 
Håkan Carlsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden. 
 
Nina Wikström-Tiala (S) väljs till ny ledamot i Kultur- och fritidsnämnden. 
 
Håkan Carlsson (S) väljs till ny ledamot i Kultur- och fritidsnämnden. 
 
Inge Ståhlgren (S) väljs till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. 
 
Arne Algothsson (S) väljs till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. 
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Solveig Lindblom (S) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 
Kultur- och fritidsnämnden. 
 
Martin Bergström (S) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 
Kultur- och fritidsnämnden. 
 
Nina Wikström-Tiala (S) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
Kultur- och fritidsnämnden. 
 
Håkan Carlsson (S) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i Kultur- 
och fritidsnämnden. 
 
Nina Wikström-Tiala (S) nomineras till ny ledamot i Kultur- och fritidsnämnden. 
 
Håkan Carlsson (S) nomineras till ny ledamot i Kultur- och fritidsnämnden. 
 
Inge Ståhlgren (S) nomineras till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. 
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Arne Algothsson (S) nomineras till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Valda 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2020-09-16   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §55        Dnr KS.2018.160               
 
 
Avsägelse och val av ersättare i Vård- och omsorgsnämnden  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Tonny Hammar (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Vård- och 
omsorgsnämnden. 
 
Berit Karlsson (S) väljs till ny ersättare i Vård- och omsorgsnämnden. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Tonny Hammar (S) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i Vård- 
och omsorgsnämnden. 
 
Berit Karlsson (S) nomineras till ny ersättare i Vård- och omsorgsnämnden. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Valda 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2020-09-16   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §56        Dnr KS.2018.160               
 
 
Avsägelse och val av ledamot och ersättare i Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Per Krusell (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Per Krusell (SD) väljs till ny ledamot i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Pontus Linder (SD) väljs till ny ersättare i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Per Krusell (SD) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Per Krusell (SD) nomineras till ny ledamot i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Pontus Linder (SD) nomineras till ny ersättare i Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Valda 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2020-09-16   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §57        Dnr KS.2020.72               
 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS 
2020 Kvartal 1  
 
 
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 31 mars 2020: 
 
SoL: 
Äldreomsorg 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från 
 beslutsdatum. 
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: 2 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader 

från beslutsdatum. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-05-26 Von § 36 
Kvartal 1 2020 Sammanställning ej verkställda beslut enligt LSS 
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Kommunfullmäktige  2020-09-16  
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Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Rapporten godkänns. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Revisorerna (för kännedom)  
Handläggare (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2020-09-16   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §58        Dnr KS.2020.72               
 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS 
2020 kvartal 2  
 
 
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 juni 2020: 
SoL: 

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

 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: 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från 
 beslutsdatum. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-08-26 Von § 45 
Kvartal 2 2020 Sammanställning ej verkställda gynnande beslut enligt SoL 
Kvartal 2 2020 Sammanställning ej verkställda beslut enligt LSS 
 
 
Dagens sammanträde 
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Kommunfullmäktige  2020-09-16  
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Kommunstyrelsens förslag 
 
Rapporten godkänns. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kf (för åtgärd)  
Revisorerna (för kännedom) 
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Kommunfullmäktige    

  
2020-09-16   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §59        Dnr KS.2020.67               
 
 
Reviderat reglemente för gemensamma växelnämnden  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner reviderat reglemente för den gemensamma 

växelnämnden. 
2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i respektive kommun fattar 

motsvarande beslut. 
 
 
Sammanfattning 
 

Reglementet för gemensamma växelnämnden reglerar deltagande på nämndens 
sammanträden. I dagsläget medges inte deltagande på distans. 
För att det ska vara möjligt att delta i sammanträden med fullmäktige, nämnder och 
styrelser på distans krävs det att fullmäktige fattat beslut om det. Därför föreslås ett 
tillägg i reglementet för den gemensamma växelnämnden om att det ska vara 
möjligt att sammanträde med ledamöter sker på distans. Formuleringen i det 
föreslagna tillägget är hämtat från SKR:s underlag. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-09-02 - Ks § 108 
Tjänsteskrivelse Ks - Revidering av reglemente för gemensamma växelnämnden 
Protokollsutdrag 2020-04-24 § 5 
Tjänsteskrivelse reglemente 
Reglemente gemensam växelnämnd  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner reviderat reglemente för den gemensamma 

växelnämnden. 
2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i respektive kommun fattar 

motsvarande beslut. 
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______ 
 
Beslut till: 
Trosa kommun, (FÅ) 
Gnesta kommun, (FÅ) 
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Kommunfullmäktige    

  
2020-09-16   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §60        Dnr KS.2020.65               
 
 
Årsredovisning och ansvarsfrihet för samordningsförbundet RAR 
2019  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Årsredovisning 2019 för samordningsförbundet RAR i Sörmland läggs till handlingarna. 
2. Styrelsen för samordningsförbundet RAR i Sörmland med dess ledamöter och 
ersättare beviljas ansvarsfrihet för år 2019. 
 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har granskat årsredovisningen 2019 för samordningsförbundet RAR. 
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-09-02 - Ks § 112 
Tjänsteskrivelse Ks - Årsredovisning och ansvarsfrihet för samordningsförbundet RAR 2019 
Region Sörmland regionfullmäktiges beslut §85/20 Begäran om ansvarsfrihet för 
samordningsförbundet rar i Sörmland 
Årsredovisning samordningsförbundet RAR 2019 
Revisionsberättelse samordningsförbundet RAR 2019 
Granskningsrapport Finsam RAR Sörmland 2019-12-31 KPMG  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
1. Årsredovisning 2019 för samordningsförbundet RAR i Sörmland läggs till handlingarna. 
2. Styrelsen för samordningsförbundet RAR i Sörmland med dess ledamöter och 
ersättare beviljas ansvarsfrihet för år 2019. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Samordningsförbundet RAR (FK) 
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Kf §61        Dnr KS.2020.85               
 
 
Nytt avtal för överförmyndaren  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Teckna avtal med Nyköpings kommun om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd 
för Nyköping och Oxelösunds kommuner. 
 
Avtalet gäller från och med 2020-01-01 
 
Sammanfattning 
 
Nyköping och Oxelösunds kommuner kom den 1 januari 2007 överens om att inrätta en 
gemensam överförmyndarnämnd för samverkan angående överförmyndarverksamheten. 
En genomgång av det då upprättade avtalet har gjorts i samråd med Nyköpings kommun 
där det framkommit att en förändring av kostnadsfördelningen och den ekonomiska 
ersättningen behöver ske. 
Oxelösunds kommun har enligt tidigare avtal betalat en fast ersättning månadsvis till 
Nyköpings kommun avseende personal- och overheadkostnader. Utöver detta har 
Oxelösunds kommun fakturerats halvårsvis för de kostnader som härrör sig till arvode och 
omkostnader för gode män, förvaltare och förmyndare i det fall där arvodet ska betalas av 
kommunen och där huvudmannen är folkbokförd i Oxelösunds kommun. 
Av det totala antalet ärenden som hanteras av Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd 
härrör ca 3/4 till Nyköpings kommun och 1/4 till Oxelösunds kommun. Utifrån detta bör 
Oxelösunds kommun betala för de kostnader som härrör sig till Oxelösunds kommun 
gällande nämndens arbete och administration. Oxelösunds kommun bör därmed stå för 
personalkostnader motsvarande en heltidstjänst samt kostnad för nämnd- och ekonomistöd. 
Overheadkostnader för Oxelösunds kommun beräknas till 1/4 av de totala 
overheadkostnaderna. 
I det fall arvodet till gode män, förvaltare och förmyndare ska betalas av kommunen och där 
huvudmannen är folkbokförd i Oxelösunds kommun ska Nyköpings kommun även 
fortsättningsvis fakturera Oxelösunds kommun för detta enligt förslaget. Faktureringen ska 
ske i efterskott kvartalsvis istället för halvårsvis. 
Ersättningen från Oxelösunds kommun avseende personal och overheadkostnader 
faktureras årligen i förskott enligt budget och slutregleras enligt faktiska kostnader vid årets 
slut. 
Avtalet föreslås årligen utvärderas och avstämning sker två gånger per år under kvartal två 
och fyra. 
Avtalet föreslås gälla från 2020-01-01 till och med 2020-12-31 vilket är 
överenskommet enligt samråd mellan Nyköping och Oxelösunds kommuner. 
Uppsägning ska ske skriftligen senast 6 månader innan avtalstidens utgång. Sker 
inte uppsägning av avtalet förlängs avtalet med 12 månader varje gång. 
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Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-09-02 - Ks § 113 
Tjänsteskrivelse Ks - Nytt avtal för överförmyndaren 
Nyköpings Kommun Överförmyndaren .AVTAL utk 200519 
Avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för Nyköping och Oxelösunds kommuner  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Teckna avtal med Nyköpings kommun om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd 
för Nyköping och Oxelösunds kommuner. 
 
Avtalet gäller från och med 2020-01-01 
 
______ 
 
Beslut till: 
Nyköpings kommun (FK) 
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Kf §62        Dnr KS.2020.84               
 
 
Sammanträdesdagar 2021  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Följande sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige fastställs: 
10 februari, 31 mars, 11 maj, 16 juni, 15 september, 20 oktober, 10 november, 8 
december. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdesdagar 
2021. Förslaget är anpassat till mål- och budgetprocessen samt ekonomiska 
uppföljningar. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-09-02 - Ks § 111 
Tjänsteskrivelse Ks - Sammanträdesdagar 2021  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Följande sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige fastställs: 
10 februari, 31 mars, 11 maj, 16 juni, 15 september, 20 oktober, 10 november, 8 
december. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kansliet (FÅ) 
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Kf §63        Dnr KS.2020.46               
 
 
Budgeterat underskott Utbildningsnämnden  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Utbildningsnämnden medges för verksamhetsåret 2020 bedriva verksamhet, som 
efter genomförande av föreslagna åtgärder leder till ett ekonomiskt underskott om 
maximalt 15,7 mkr. 

2. Utbildningsnämnden skall under resterande del av 2020 fortsätta att arbeta för att nå en 
budget i balans. 

3. Utbildningsnämnden skall även vid delårsbokslut och årsbokslut 2020 redovisa till 
Kommunfullmäktige en särskild redogörelse av status för redan fattade 
besparingsåtgärder, samt hur arbetet med att nå en budget I balans framskrider. 
 
 
Sammanfattning 
 
2020-01-22 § 1 återremitterade Utbildningsnämnden ett förslag till verksamhetsplan 
som visade ett minus på 35 mkr I förhållande till aktuell budgetram fastställd av 
Kommunfullmäktige 2019-10-16. I aktuellt ärende presenterade 
Utbildningsförvaltningen förslag på anpassningar motsvarande 12 mkr fördelat på 
både anslagsfinansierade verksamhet samt lagstadgad verksamhet. 

Vid Utbildningsnämndens sammanträde 2020-01-22 § 1 fick förvaltningschefen I 
uppdrag att återkomma med hur kostnadsökningarna uppkommit samt vad som har 
skett eftersom kostnadsökningarna blivit så stora på kort tid. Förvaltningen skulle 
även vid nästkommande sammanträde 2020-03-27 presentera en budget I balans.  

Utifrån Utbildningsnämndens verksamhetsplan som presenterades på 
Utbildningsnämnden 2020-01-22 har totalt 20 mkr presenterats I 
besparingsåtgärder. Det återstår dock 15,7 mkr för att nå en budget I balans. Vid sitt 
sammanträde 2020-03-27 § 16 beslutade Utbildningsnämnden att föreslå 
Kommunfullmäktiges att godkänna att nämnden under 2020 kan göra ett maximalt 
underskott på 15,7 mkr. 

2020-05-13 § 29 beslutade Kommunfullmäktige att återremittera ärendet om att 
bevilja Utbildningsnämnden att få gå med underskott på 15.7 mkr. Med motiveringen 
att det presenteras en konsekvensbeskrivning av tänkta besparingar.  

2020-06-16 § 38 beslutade Utbildningsnämnden föreslå Kommunfullmäktige besluta 
att Utbildningsnämnden för verksamhetsåret 2020 medges bedriva verksamhet, som 
efter genomförande av föreslagna åtgärder i dagsläget pekar på ett ekonomiskt 
underskott om maximalt 15,7 mkr. I ärendet bifogades en konsekvensbeskrivning 
som grund för beslutet. 
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Utifrån Utbildningsnämndens beslut 2020-06-16 § 38 är 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag att Kommunstyrelsen godkänner en maximal 
underbalans på 15,7 mkr men att Kommunstyrelsen samtidigt beslutar att fortsatt 
arbete skall ske för att nå en budget I balans under 2020. 

Utifrån uppsiktsplikten föreslår Kommunstyrelseförvaltningen att planerade 
sammanträden mellan Kommunstyrelsens arbetsutskott och Utbildningsnämndens 
presidium rörande åtgärder med anledning av genomlysning 2017 utvidgas till att 
omfatta uppföljning av Utbildningsnämndens åtgärder för att nå en budget i balans. 
Vid dessa sammanträden förväntas Utbildningsnämnden redogöra för hur arbetet 
med redan beslutade besparingsåtgärder avlöper samt hur arbetet med att 
genomföra åtgärder för att minska överskridande med kvarvarande 15,7 mkr.  

Utbildningsnämnden bör även vid varje ekonomisk uppföljning som redovisas till 
Kommunstyrelsen under 2020 lämna en särskild redogörelse av status för redan 
fattade besparingsåtgärder, samt hur arbetet med att nå en budget I balans 
framskrider. 

Dessutom erinrar Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden att lägga särskild vikt vid 
att i konsekvensbeskrivningen inför MBB 2021-23 redovisa hur kvarstående 
underskott 2020 skall hanteras i nästkommande budgetperiod samt redovisa hur 
en framtida effektiv grundskole och vuxenutbildnings organisation skall se ut. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-09-02 - Ks § 109 
Tjänsteskrivelse Ks - Budgeterat underskott Utbildningsnämnden 
Protokoll 2020-05-13 - Kf §29 
Protokoll 2020-05-13 - Kf §29 
Protokoll 2020-06-16 - Un § 38 
Konsekvensbeskrivning för planerat underskott i Utbildningsnämnden  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 

1. Utbildningsnämnden medges för verksamhetsåret 2020 bedriva verksamhet, som 
efter genomförande av föreslagna åtgärder leder till ett ekonomiskt underskott om 
maximalt 15,7 mkr. 

2. Utbildningsnämnden skall under resterande del av 2020 fortsätta att arbeta för att nå en 
budget i balans. 

3. Utbildningsnämnden skall även vid delårsbokslut och årsbokslut 2020 redovisa till 
Kommunfullmäktige en särskild redogörelse av status för redan fattade 
besparingsåtgärder, samt hur arbetet med att nå en budget I balans framskrider. 
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Förslag 
 
Stefan Johansson (M) yrkar att Utbildningsnämnden för verksamhetsåret 2020 
medges bedriva verksamhet, som efter genomförande av föreslagna åtgärder i 
dagsläget pekar på ett ekonomiskt underskott om maximalt 19,7 miljoner kronor.  
 
Bo Höglander (C), Göran Bernhardsson (KD), Klas Lundbergh (L), Dag Bergentoft 
(M), Björn Johansson (MP), Jan-Eric Eriksson (SD), yrkar bifall till Stefan 
Johanssons (M) förslag. 
 
Patrik Renfors (V), Inge Ståhlgren (S), Linus Fogel (S), yrkar avslag på Stefan 
Johanssons (M) förslag. 
 
Linus Fogel (S), Patrik Renfors (V), Inge Ståhlgren (S), Britta Bergström (S), yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Bo Höglander (C), Göran Bernhardsson (KD) yrkar avslag till kommunstyrelsen 
förslag punkt 1 
 

 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut till punkt 1. Dels 
kommunstyrelsens förslag och dels Stefan Johanssons (M) förslag. 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut till punkt 2 och att 
kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 
 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut till punkt 3 och att 
kommunfullmäktige beslutar enligt detta.  
 
Votering  
Votering begärs: 
 
Ja för kommunstyrelsens förslag.  
 
Nej För Stefan Johanssons (M) förslag. 
 
Ja 8 röster 
 
Nej 8 röster. 
 
Ordförande finner att röstningen har utfallit med ett lika resultat, ordförande har 
således utslagsrösten och finner därmed att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsen förslag till beslut till punkt 1. 
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Namn Parti Val 
Linda Hägglund (S)  Socialdemokraterna Ja 
Nina Wikström-Tiala (S)  Socialdemokraterna Ja 
Mårthen Backman (M)  Moderaterna Nej 
Dag Bergentoft (M)  Moderaterna Nej 
Linus Fogel (S)  Socialdemokraterna Ja 
Patrik Renfors (V)  Vänsterpartiet Ja 
Britta Bergström (S)  Socialdemokraterna Ja 
Tommy Karlsson (S)  Socialdemokraterna Ja 
Stefan Johansson (M)  Moderaterna Nej 
Ingela Wahlstam (V)  Vänsterpartiet Ja 
Jan-Eric Eriksson (SD)  Sverigedemokraterna Nej 
Björn Johansson (MP)  Miljöpartiet Nej 
Klas Lundbergh (L)  Liberalerna Nej 
Bo Höglander (C)  Centerpartiet Nej 
Inge Ståhlgren (S)  Socialdemokraterna Ja 
Göran Bernhardsson (KD)  Kristdemokraterna Nej 

 
 
 
Reservation 
 
Dag Bergentoft (M), Stefan Johansson (M), Jan-Eric Eriksson (SD), Klas 
Lundbergh (L), Bo Höglander (C), Göran Bernhardsson (KD) reserverar sig mot 
punkt 1 i beslutet Björn Johansson (MP) reserverar sig mot beslutet med följande 
motivering: 
 
Resultatet av genomförda och pågående åtgärder för att spara 20 Mkr är enligt 
Utbildningsnämndens konsekvensbeskrivning, daterad 2020-06-04, som 
Kommunfullmäktige nu har fått del av: 34 färre medarbetare motsvarande 22,52 årsarbetare 
på hela 46 tjänster, jämfört med läsårets början. 
I en Miljöpartimotion 12 februari, med en lägesrapport från Brevikskolan, yrkade vi på att då 
beslutade och påbörjade nerdragningar om 12 Mkr skulle stoppas i avvaktan på utredning 
av hur nämndens prognosticerade underskott på 35 Mkr hade uppkommit samt hur stor 
skattehöjning som vid behov krävs för att täcka ett sådant underskott. Motionen har hittills 
inte vare sig beaktats eller besvarats. 
Vid fullmäktigesammanträdet 20 maj begärde vi därför tillsammans med övriga 
oppositionspartier en återremiss för att få en konsekvensbeskrivning av de 20 Mkr som då 
uppgavs behöva sparas för att nå ett budgetresultat på -15,7 Mkr som av 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen föreslogs tillåtas. 
Ett beslut hade då naturligtvis behövts i närtid men Kommunfullmäktiges planerade 
sammanträde 11 juni ställdes alltså in varför ärendet kom upp igen först nu efter nära tre 
månader. 
Under tiden har uppenbarligen budgetbesparingar på hittills totalt 30 Mkr ”trollats fram” av 
nämnden, vars delårsresultatet per augusti, enligt muntlig uppgift från nämndens 
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ordförande till Kommunfullmäktige, nu visar på -4,9 Mkr med en årsprognos på -5,5 Mkr. 
Något skriftligt underlag redovisas inte. 
Samtidigt larmas om många inställda lektioner på grund av lärarbrist och indragna 
husvikarier. Därutöver indragna resurspersoner innebär dessutom minskad uppsikt i 
allmänna utrymmen, korridorer och omklädningsrum med ökad skadegörelse av bland 
annat omklädningsrum på Brevik som följd. Samtidigt som de av oss tidigare påtalade 
problemen på skolan kvarstår. 
Omfattande snatterier har genomförts i en närliggande livsmedelsbutik och efterföljande 
nerskräpning utefter elevernas väg över Frösängs gärde rapporteras då de olovandes 
lämnar skolan och vallfärdar till butiken under raster och ett ökande antal håltimmar. 
Minskad personalnärvaro i skolan ökar också belastningen på de färre kvarvarande lärarna 
som förutsätts ta på sig fler uppgifter och ökat ansvar för tillsyn, skolbibliotek mm. 
Utbildningsnämndens helårsprognos uppges nu alltså peka mot -5,5 Mkr. Vilket i så fall 
innebär att ytterligare minst 10 Mkr utöver vad som redovisats i konsekvensbeskrivningen 
2020-06-04 redan har sparats. Utan konsekvensbeskrivning. För att nå målet en budget i 
balans krävs dessutom ytterligare minst 5,5 Mkr.  
Med anledning av bristfälliga och ofullständiga beslutsunderlag i handlingarna yrkar jag 
bifall till förslaget att Kommunfullmäktige ska besluta att nämnden medges bedriva 
verksamhet som leder till ett underskott om maximalt 19,7 Mkr.  
Då nu istället majoritetens förslag om max 15,7 Mkr genom utslagsröst vinner majoritet 
reserverar jag mig mot Kommunfullmäktiges beslut. 
Björn Johansson (MP)  
 
______ 
 
Beslut till: 
Controller (FK) 
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Kf §64        Dnr KS.2019.115               
 
 
Bokslut för Donationsfonderna 2019  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Upprättade årsredovisningar fastställs och kommunstyrelsens ledamöter beviljas 
full ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Oxelösunds kommun förvaltar tre stiftelser (donationsfonder).  
Dessa tre stiftelser är: 
• Stiftelsen för utgivande av premier till elever vid högstadiet i Breviksskolan i Oxelösund,   
  instiftad 1986, 
• Stiftelsen för utgivande av premier till elev / elever folkbokförda i Oxelösunds kommun   
  som studerar på gymnasiet i Oxelösund instiftad 1986, och 
• Stiftelsen för främjande av kulturell verksamhet inom Oxelösunds kommun,   
  instiftad 1986.  
Administrationen för de tre stiftelserna sker genom ett avtal med Skandikon Administration 
AB, lokaliserat i Malmö. Årsredovisningar har upprättats av Skandikon.  
Det egna kapitalet för dessa tre stiftelser uppgick till 1 218 tkr i bokslut 2019 (1 119 tkr vid 
föregående årsskifte). Totalt för alla tre fonderna delades 39,5 tkr (31 tkr) ut. 
Fonden som riktar sig mot elever vid högstadiet i Breviksskolan delade ut 16,5 tkr  
(21 tkr).  
Fonden som riktar sig mot elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som studerar på 
gymnasiet i Oxelösund delade ut 0 tkr.  
Fonden för kulturell verksamhet delade ut 23 tkr (10 tkr).  
Marknadsvärdet av stiftelsernas värdepapper uppgick till 1 262 tkr vid årets slut  
vilket är en ökning med 143 279 kr (minskning med 138 tkr), vilket motsvarar en förändring 
med +12,81 % (minskning med 12,31 %). Stiftelserna har sina resp. förmögenheter 
gemensamt placerade i den samförvaltade depån Oxelösunds samförvaltning hos Öhman 
fonder.  
Revisionen rekommenderar Kommunstyrelsen att ta ställning till om förutom stiftelsernas 
avkastning och skatteregler även deras kapital bör användas för utdelning. 
Revisionen har granskat samtliga stiftelser utan anmärkning och föreslår att 
kommunstyrelsens ledamöter beviljas full ansvarsfrihet för 2019. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-09-02 - Ks § 107 
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Årsredovisning Donationsfonder 2019 
Årsredovisning Samförvaltade Donationsfonder 2019 
Revisionsberättelse för år 2019 för Stiftelsen för utgivande av premier till elever vid 
högstadiet i Breviksskolan 
Revisionsberättelse för år 2019 för Stiftelsen för främjandet av kulturell verksamhet 
Revisionsberättelse för år 2019 för Oxelösunds samförvaltade donationsstiftelser 
Revisionsberättelse för år 2019 för Stiftelsen för utgivande av premier till elever som 
studerar på gymnasiet   
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Upprättade årsredovisningar fastställs och kommunstyrelsens ledamöter beviljas 
full ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. 
 
______ 
 
Beslut till: 
ECH 
CON 
Revision 
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Kf §65        Dnr KS.2018.202               
 
 
Svar på medborgarförslag om solcellspaneler på byggnader i 
Oxelösund  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Medborgarförslaget anses besvarat 
 
 
Sammanfattning 
 
På kommunfullmäktige med sammanträdesdatum 2018-12-12 KF §126 inkom ett 
medborgarförslag om att installera solceller på byggnader i Oxelösunds kommun. 
Medborgarförslagets andemening är 
”För att minska kommuns utgifter och öka dess inkomster föreslås till nästa års 
budget att så många offentliga byggnader som möjligt i Oxelösund kommun förses 
med solcellspaneler på taken med mål att alla ska ha solcellspaneler inom fem år.  
En solcellspanel betalat sig själv på lång sikt, överskotts el kan säljas och dra in 
pengar till de kommunala verksamheterna och dessutom är det både miljövänligt 
och i tiden. Byggnader som skulle kunna förses med solcellspaneler är följande  

• Vårdcentralsbyggnaden.  
• Koordinaten /Ica kvantumbyggnaden.  
• Den nya byggnadens om ska ersätta Prisma huset.  
• Breviksskolan.  
• Kommunhuset  
• Seniorboendet vitsippan.  
• Övriga skolor i Oxelösund vilket lär eleverna mer om solenergi.  

 
Kanske kan ni komma på fler byggnader med platt tak som vetter mot söder.  
En fastighet på Trädgårdsgatan i Oxelösund har redan installerat solceller på taket 
och det fungerar bra. De har fått lägre elkostnader och överskottselen säljer de.  
 
Kommun borde även tänka mer på återbruk av saker som annars skulle kastas 
som En lämplig lokal för lagning och försäljning av kommuns överskotts saker finns 
under gallerian inne i centrum, en hel källare står tom och outnyttjad vad jag vet, 
värt att kolla upp. Återbruket skapar dessutom arbetstillfällen åt team finlirarna, 
personer som dömts till samhällstjänst och Samhalls anställda som sitter 
sysslolösa samt andra arbetssökande i behov av en lönebidragsanställning som 
jag själv. Verksamheten kan på lång sikt hjälpa stadens låginkomsttagare att billigt 
möblera sina hem, hjälpa långtidssjukskrivna in i ett arbete igen samt värna miljön 
vilket ligger i tiden.  
 
Samtliga lysrör i stans offentliga byggnader bör bytas till låg energi lysrör med 
ledteknik. Det sparar el och ger bättre ljus vidare bör de offentliga byggnadernas 
elcentraler besiktas och vid behov bytas till elcentraler med jordfelsbrytare vilket 
minskar risken för el relaterade bränder och olyckor.” 
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Yttrande begärdes från Kustbostäder i frågan. Kustbostäder återkom med följande 
svar:  
 
”Att investera i solceller är en långsiktig investering som är en positiv insats för miljön och 
klimatet. Oxelö Energi AB sålde under år 2018 13 st anläggningar varav ett par har 
installerats på egna fastigheter. Medborgarförslaget föreslår ett antal fastigheter som är 
lämpliga att förses med solceller. Vårdcentralen och Koordinaten ägs inte av kommunen 
och där råder inte kommunen över beslutet om eventuella solceller. Övriga fastigheter som 
nämns kan vara lämpliga men brukligt är att för varje aktuell fastighet genomföra en 
besiktning och kontroll av solläget, takkonstruktion och andra parametrar som påverkar 
installationen innan beslut fattas. Generellt är de flesta kommunala fastigheterna lämpliga 
då många har platta tak som medger en relativt enkel installation.   
 
Vad det gäller återbruk finns idag Benjamins återbruk på återvinningscentralen och den 
verksamheten har blivit mycket uppskattad. Förslaget med att saker från kommunen lämnas 
till ett återbruk samt utnyttjar en lämplig lokal för försäljning är intressant. Benjamins 
återbruk utvecklas med nya samarbeten där produkter som lämnats in lagas eller förbättras 
och där flera har idéer om just detta som medborgarförslaget beskriver.  
För Oxelö Energi är det aldrig aktuellt med en egen försäljning av saker från återbruket men 
däremot är bolaget öppna för samarbeten med företag eller föreningar som vill förädla 
inlämnade saker och sälja dessa.  
  
Vad det gäller installation av Ledlampor pågår just nu ett arbete med att byta äldre 
armaturer till dessa mer energisnåla lampor. Det som kommunen prioriterat är att byta ut 
samtliga gatljus, vilket kommer bli klart under år 2019.”   
 
 Per Koman Alm VD Oxelö Energi och Kustbostäder. 
 
 
Innan Solceller placeras på tak bör byggnadens klimatskal och tekniska installationer ses 
över och optimeras. Enligt nu gällande regler är det mest ekonomiskt fördelaktigt att 
anlägga solceller till den volym av el som förbrukas i fastigheten, alltså egen förbrukning av 
el. Storleken på solcellsanläggningen styrs då av den dagliga minsta förbrukningen av el i 
fastigheten. Därför är det viktigt att först göra övriga energioptimeringsåtgärder så att inte 
en felprojektering av solcellsanläggningen sker dvs. en för stor eller liten anläggning byggs. 
Först när kommunens byggnader har energioptimerats och effektbehovet har sänkts bör en 
ev. solcellsanläggning installeras.  
Resursmässigt både finansiellt och personellt så kan inte alla byggnader renoveras och 
optimeras samtidigt. Utan detta sker i turordning där byggnader med högst effektbehov 
prioriteras. I takt med att byggnader renoveras och energioptimeras ses möjligheten över att 
investera i solcellsanläggningar inom respektive förädlingsprojekt. 
Med detta svar bör medborgarförslaget anses besvarat. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-03-16 - Ks § 46 
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Tjänsteskrivelse Medborgarförslag om solcellspaneler på byggnader i Oxelösund 
Protokoll 2018-12-12 - Kf §146 
Yttrande över medborgarförslag om solcellspaneler på byggnader i Oxelösund 
Medborgarförslag om solcellspaneler på byggnader i Oxelösund    
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Medborgarförslaget anses besvarat 
 
______ 
 
Beslut till: 
Fastighetsekonom (FK) 
Kustbostäder (FK) 
Medborgaren som lämnat förslag (FK) 
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Kf §66        Dnr KS.2019.83               
 
 
Svar på motion om att utreda möjligheten att installera solceller på 
kommunala byggnader  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning 
 
På Kommunfullmäktige med sammanträdesdatum 2019-05-15 Kf§65 inkom en motion från 
Bo Höglander, C. Motion om att utreda möjlighet att installera solceller på kommunens 
byggnader inkluderat de allmännyttiga bostadsfastigheterna hos Kustbostäder. I Motionens 
frågeställning behandlas även följande frågor  

• Hur lång tid tar det att räkna hem en solcellsinvestering på en specifik byggnad? 
• Vilken kommunal aktör är mest lämplig att ansvara för sådana investeringar? Oxelö 

Energi? Kustbostäder? Kommunstyrelsen? 
• Hur bör man vikta investerings- och driftskostnader mot miljö- och klimatvinster och 

långsiktig samhällsnytta? 
• Kan det vara läge att av något skäl invänta ny teknik som är på gång eftersom 

produktutvecklingen går snabbt på området? 
• Finns det statliga bidrag från t.ex. Energimyndigheten som kan utnyttjas? 

 

Motionären yrkar därför ”att utifrån sådana frågeställningar som motionen här ovan ger 
exempel på, utreds hur och i vilken omfattning Oxelösunds kommun inklusive bolagen, ska 
agera när det gäller det långsiktiga, hållbara och ekonomiskt försvarbara investeringar i 
solcellsenergi”. 

 
Yttrande begärdes från Kustbostäder i frågan. Kustbostäder återkom med följande svar:  
 
”Investera i solceller är en långsiktig investering med en återbetalningstid inom intervallet 
10-15 år. Faktorer som påverkar kalkylen är förutsättningarna på fastigheten, solläget, 
elpriser och eventuella bidrag från Energimyndigheten. Det installeras många anläggningar 
runt om i landet vilka konkurrerar om de bidrag som avsätts till detta. Generellt har bidragen 
som ges till solcellsinstallationer minskat.  
 
Oxelö Energi har byggt upp en kompetens kring installationer av solceller i samband med 
försäljningen och installation av ett 20 tal anläggningar. Kustbostäder har som ägare till 
egna anläggningar skaffat sig kunskap i beställning, drift och förvaltning av anläggningarna.  
 
En satsning av fler solceller på kommunala fastigheter är positivt ur ett miljöperspektiv samt 
att många av fastigheterna även är väl lämpade med bra förutsättningar avseende montage 
och solläge.  
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Utvecklingen av solceller görs med successiva förbättringar men branschen ser inte att det 
kommer några större tekniksprång den närmsta tiden varför det inte motiveras att avvakta 
med installationer. Priser har sjunkit kraftigt den senaste tio årsperioden men bedöms inte 
fortsätta sjunka i samma omfattning de närmsta åren. 
 
I beslutsprocessen av investering i solceller bör den göras med ett helhetsperspektiv där 
respektive investering ställs mot konkurrerande investeringar där andra samhällsnyttor och 
avkastning vägs in. Särskilt viktigt i en situation där det finns begränsningar av 
investeringsmedel. 
 
Kustbostäder avser fortsätta installera solceller på egna fastigheter och Oxelö Energi 
fortsätter arbetet med att få till fler solcellsanläggningar på orten. Med ett långsiktigt mål att 
uppnå minst snittet av installerad solcellskapacitet utslaget per invånare i förhållande till 
snittet i länet.”   
 
Per Koman Alm VD Oxelö Energi och Kustbostäder. 
 
 
Innan Solceller placeras på tak bör byggnadens klimatskal och tekniska installationer ses 
över och optimeras. Enligt nu gällande regler är det mest ekonomiskt fördelaktigt att 
anlägga solceller till den volym av el som förbrukas i fastigheten, alltså egen förbrukning av 
el. Storleken på solcellsanläggningen styrs då av den dagliga minsta förbrukningen av el i 
fastigheten. Därför är det viktigt att först göra övriga energioptimeringsåtgärder så att inte 
en felprojektering av solcellsanläggningen sker dvs. en för stor eller liten anläggning byggs. 
Först när kommunens byggnader har energioptimerats och effektbehovet har sänkts bör en 
ev. solcellsanläggning installeras.  
Resursmässigt både finansiellt och personellt så kan inte alla byggnader renoveras och 
optimeras samtidigt. Utan detta sker i turordning där byggnader med högst effektbehov 
prioriteras. I takt med att byggnader renoveras och energioptimeras ses möjligheten över att 
investera i solcellsanläggningar inom respektive förädlingsprojekt. Värdering av 
soclellsutbyggnad sker därmed kopplat till varje enskilt fastighetsobjekt enligt den 
underhållsplanering som finns för varje fastighetsobjekt. Underhållsplaneringen framgår av 
KS budget samt av den plan för planerat underhålls om årligen fastställs. 
Med detta svar bör motionen anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-03-16 - Ks § 47 
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att utreda möjligheter att installera solceller på 
kommunala byggnader 
Protokoll 2019-05-15 - Kf §65 
Svar på remiss Solceller på kommunala fastigheter 190801 
Motion om att utreda möjligheten att installera solceller på kommunala byggnader  
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Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Motionen anses besvarad. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Fastighetsekonom (FK) 
Kustbostäder (FK) 
Motionären (FK) 
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Kf §67        Dnr KS.2019.120               
 
 
Svar på motion angående valfrihet för äldre (LOV)  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen avslås. 
 
Sammanfattning 
 
2019-10-16 inkom Katarina Berg (M), Bo Höglander (C), Göran Bernhardsson (KD) och 
Klas Lundberg (L) med en motion om att Oxelösunds kommun utreder möjligheten att införa 
LOV och därefter överväga ett införande. 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen remitterade 
frågan till Vård- och omsorgsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden utredde frågan och 
återkom med förslaget att avslå motionen med följande motivering.  
Vård- och omsorgsnämnden har de senaste åren utrett och besvarat liknande motioner 
med avslag till följd.  
 
LOV trädde i kraft den 1 januari 2009 och reglerar vad som ska gälla för de kommuner som 
vill konkurrenspröva kommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av vård- 
och omsorgstjänster till brukare. LOV är avsedd att fungera som ett verktyg för de 
kommuner som öppnar för privata alternativ och som inför valfrihet. LOV innebär att alla 
privata utförare som lever upp till vissa grundkrav ställda av kommunen får vara med och 
erbjuda sina tjänster till kommunens invånare. Dock har kommunerna det yttersta ansvaret 
för att äldre får den vård och omsorg som de har beviljats. I kommunernas ansvar ingår 
bland annat att följa upp varje beslut samt att kontrollera de utförare som har i uppdrag att 
verkställa kommunernas beslut.  
 
I tjänsteskrivelsens utredning går det att utläsa att några av de förväntade resultaten av 
LOV är att brukare själva ska värdesätta möjligheten att påverka välfärdstjänsterna samt att 
konkurrensen skulle stimulera kvaliteten. Det saknas stöd för att införandet av LOV 
nödvändigtvis leder till ökad kundnöjdhet eller kvalitetshöjning. Det kan däremot konstateras 
att implementeringen av valfrihetssystem medför omställningskostnader såväl som 
fortlöpande ökat krav på den kommunala styrningen.  
 
Äldreomsorgsförvaltningen konstaterar i en jämförelse av Oxelösund och likhetsutsökta 
kommuner (Haparanda, Tanum, Ovanåker, Älvsbyn, Olofström, Lycksele, Lysekil) att det 
inte går att hänföra att kostnaderna skulle minska med införandet av LOV inom 
äldreomsorgen. Det går heller inte att påvisa att nöjdheten har ökat hos de kommuner som 
har infört LOV. 

Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att tillägga.  
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-09-02 - Ks § 110 
Tjänsteskrivelse Ks - Motion angående Valfrihet för äldre (LOV) 
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Protokoll 2019-10-16 - Kf §120 
Protokoll 2020-03-25 - Von §15 
Tjänsteskrivelse Von - ÄOF - Yttrande över motion om valfrihet för äldre (LOV) 
Beslut2017-03-28 
Tjänsteskrivelse2017-03-20 
Beslut2016-11-22 
Tjänsteskrivelse2016-11-11 
Beslut2016-02-23 
Tjänsteskrivelse2016-02-09 
Yttrande 2016-02-11 
Beslut2012-09-26 
Tjansteskrivelse2012-09-17 
Beslut2011-08-25 
Tjänsteskrivelse2011-08-16 
Motion - Angående valfrihet för äldre (LOV  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Motionen avslås. 
 
Förslag 
 
Linus Fogel (S), Patrik Renfors (V), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
 
Göran Bernhardsson (KD), Bo Höglander (C), Klas Lundbergh (L) Dag Bergentoft 
(M), yrkar bifall till motionen 
 
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut dels kommunstyrelsens förslag 
om att motionen ska avslås och dels Göran Bernhardssons (KD) m.fl. förslag om 
att motionen ska bifallas.  
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
 
 
Reservation 
Stefan Johansson (M), Jan- Eric Eriksson (SD) reserverar sig mot beslutet. Dag 
Bergentoft (M), Bo Höglander (C), Klas Lundbergh (L), Göran Bernhardsson (KD). 
Reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 
 
Intressant att läsa utredningen kring LOV. Majoriteten verkade stolta över att det nu äntligen 
kunde ges vid handen att ett införande av LOV är helt omöjligt och att det inte ger några 
som helst fördelar. 
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Förstår att utredningen är beställd av majoriteten men ifrågasätter transparensen. ”Det 
saknas stöd för att införandet av LOV nödvändigtvis inte leder till ökad kundnöjdhet.” 
 Men Oxelösund har aldrig haft någon valfrihet varför de tillfrågade inte vet vad det skulle 
innebära. Om utredningen kommit fram till att en jämförbar mätning säkerställs bättre 
genom att frågan ställts lokalt vad de tror att det skulle innebära, så blir trovärdigheten 
något högre. 
”Äldreomsorgsförvaltningen konstaterar i jämförelse av Oxelösund och likhetsutsökta 
kommuner, Haparanda, Tanum, Ovanåker, Älvsbyn, Olofström, Lycksele och Lysekil, 7 
kommuner, att det inte går att hänföra att kostnaderna skulle minska med ett införande av 
LOV.” 
 
Men det stämmer inte. (några exempel) Det är ganska stora skillnader enligt Kolada: 
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/ hemtjänsttagare: 
 2018  2019 
Oxelösund  443 698  saknas uppgift 
Tanum 276 407  283 926 
Ovanåker 281 478  294 169 
Olofström 230 481  253 134 
Lysekil 516 889  517 896 
 
Detta är bara några exempel. Samtidigt är det inte så enkelt att bara jämföra siffror. Många 
faktorer som påverkar som t.ex. demografi och geografiskt belägen kommun. 
När det gäller kostnad per timme vet vi att genomlysningen som PWC genomförde 
påvisade en mycket hög timkostnad och låg brukartid. Timkostnaden var ca 750 kr /tim 
jämfört med Nyköping där kostnaden är 426 kr. 
Utredningen kommer också fram till att det är svårt för personal att ställa om då de inte är 
vana att jobba i konkurrensutsatt verksamhet. Det skulle vara intressant att veta hur man 
tagit fram dessa uppgifter – alla kanske inte alltid har arbetat i offentlig sektor. Även inom en 
kommunal verksamhet blir det förändringar och då har alla möjlighet att göra sina egna val. 
Utredningen säger också att: ” Oxelösunds kommun inte bedöms ha ovanligt goda 
förutsättningar för privata aktörer”. Var kommer uppgiften ifrån? 
Har undersök med tre olika privata utövare i Nyköping. Samtliga tre säger att det är väldigt 
nyfikna på Oxelösund och vill gärna vara med på förfrågningsunderlag. 
Vi tar avstånd från Socialdemokraternas uttalande i kommunfullmäktige och motiverar bl.a. 
avslaget med huvudsyftet med att tjäna pengar när det gäller människor: ” De kanske 
skjuter på blöjbytet några timmar, då blir aktieägarna nöjda”. Ett sådant generellt uttalande 
kräver en ursäkt. Oxelösunds kommun är inte betjänt av en sådan syn och förnedring av 
hårt arbetande, i många stycken, småföretagare. 
 
Slutligen: 
 

• Lagen om valfrihet är viktigt för individen att själv kunna välja och välja bort 
• Det är bra och sunt att kommunen utsätts för konkurrens gällande kvalitet 
• Det handlar om ordning och reda 
• Att få valuta för skattepengarna 
• Fler arbetsgivare att välja bland 

 
Om Alliansen får väljarnas förtroende att leda och utveckla kommunen efter valet 
2022 så kommer vi att införa LOV. 
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Allianspartierna i Oxelösund 

 
Dag Bergentoft, Klas Lundberg, Bo Höglander, Göran Bernhardsson 

 
 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Motionärerna (FK) 
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Kf §68        Dnr KS.2019.119               
 
 
Svar på motion om Oxelösund kan skapa blommande ängar och 
gynna den biologiska mångfalden  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning 
 
Bo Höglander (C) inkom 2019-10-16 Kf § 119 med en motion om att Oxelösunds kommun 
ska fortsätta sitt arbete med att skapa blomsterängar och gynna den biologiska mångfalden.  
”C yrkar därför på att kommunen låter undersöka vilka möjligheter det finns att utveckla ny 
ängsmark, samt på vilka ytor detta i så fall kan tänkas vara lämpligt.” 
Motionen skickades på remiss till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som återkom med 
förslaget att motionen ska anses besvarad med följande motivering: 
”Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har ett pågående LONA-projekt där man ställer 
om en gräsyta till ängsmark, detta projekt bör utvärderas innan fler större ytor tas fram.  

Under sommaren 2019 har ett antal gräsytor i kommunen klippts med så kallad 
slottsklippning, detta innebär att man klipper ytorna längs kanterna och låter gräset växa sig 
längre på övrig yta. Detta gör man för att gynna den biologiska mångfalden, men också för 
att variera landskapet från de stora platta gräsytorna. 

Under hösten 2019 har det gjorts en undersökning av allmän platsmark i kommunen, det 
innefattar inte gräsytor utan mindre skogspartier. I detta arbete tas det fram skötselråd för 
att öka attraktiviteten på ytorna och för att gynna den biologiska mångfalden. 

Det pågår också en utredning om möjligheten att förändra Frösängs gärde genom att lyfta 
upp dagvattnet som idag går i en kulvert under gräsytorna. Då får man en mer varierad 
biologisk mångfald där både växter och djur kan trivas. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte att det behöver göras ytterligare 
undersökningar utöver de som redan pågår utan att motionen bör anses vara besvarad.” 

Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att tillägga. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-03-16 - Ks § 48 
Tjänsteskrivelse Ks - Svar på motion om Oxelösund kan skapa blommande ängar och 
gynna den biologiska mångfalden 
Protokoll 20191120Msn § 105 Yttrande över motion - Oxelösund kan skapa blommande 
ängar och gynna den biologiska mångfalden 
Protokoll 2019-10-16 - Kf §119 
Motion - Oxelösund kan skapa blommande ängar och gynna den biologiska mångfalden  
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Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Motionen anses besvarad. 
 
Förslag 
 
Tommy Karlsson (S) yrkar bifall till framskrivet förslag. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Motionären (FK) 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FK) 
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Kf §69        Dnr KS.2020.98               
 
 
Interpellation till Kultur- och fritidsnämndens ordförande om 
barnkonventionens tillämpning vid beslut inom nämndens 
verksamhetsområde  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Interpellationen får ställas och överlämnas till Ordförande i Kultur och 
Fritidsnämnden 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Björn Johansson inkommer med följande interpellation till ordförande i Kultur- och 
fritidsnämnden: 
 
Interpellation till Kultur- och fritidsnämndens ordförande Patrik Renfors (V) angående 
barnkonventionens tillämpning vid beslut inom Kultur- och fritidsnämndens verksamheter. 
FN:s konvention om barnens rättigheter är sedan den 1 januari i år (2020) svensk lag, 
Lagen (2018:1197). Den viktigaste reformen för barn i Sverige på 30 år, som nu slår fast att 
barn har egna rättigheter, ska få uttrycka sin mening och bli lyssnade på. 
En central princip i barnkonventionen är att det vid alla åtgärder som rör ett barn ska i första 
hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Det innebär att barnets bästa inte 
enbart ska prövas vid myndighetsbeslut som rör ett enskilt barn. Prövningar av barnets 
bästa ska också göras i nämndbeslut, beslut i kommun om budget, stadsplanering mm. 
Området omfattar alltså alla verksamheter där barn är berörda, till exempel 
utbildningspolitiken, bostadspolitiken, migrationspolitiken, kulturpolitiken och 
socialtjänstpolitiken. 
Min fråga till Kultur- och fritidsnämndens ordförande är på vilket sätt de beslut som fattas 
inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde och som rör barn prövas i enlighet med 
barnkonventionen? 
 
Oxelösund 2020-09-16 
 
Björn Johansson, Miljöpartiet de gröna i Oxelösund. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden 
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Kf §70        Dnr KS.2020.99               
 
 
Interpellation till Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande om barnkonventionens tillämpning vid beslut inom 
nämndens verksamhetsområde  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Interpellationen får ställas och överlämnas till ordförande i Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Björn Johansson inkommer med följande interpellation till ordförande i Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden: 
 
Interpellation till Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tommy Karlsson (S) 
angående barnkonventionens tillämpning vid beslut inom Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens verksamheter. 
FN:s konvention om barnens rättigheter är sedan den 1 januari i år (2020) svensk lag, 
Lagen (2018:1197). Den viktigaste reformen för barn i Sverige på 30 år, som nu slår fast att 
barn har egna rättigheter, ska få uttrycka sin mening och bli lyssnade på. 
En central princip i barnkonventionen är att det vid alla åtgärder som rör ett barn ska i första 
hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Det innebär att barnets bästa inte 
enbart ska prövas vid myndighetsbeslut som rör ett enskilt barn. Prövningar av barnets 
bästa ska också göras i nämndbeslut, beslut i kommun om budget, stadsplanering mm. 
Området omfattar alltså alla verksamheter där barn är berörda, till exempel 
utbildningspolitiken, bostadspolitiken, migrationspolitiken, kulturpolitiken och 
socialtjänstpolitiken. 
Min fråga till Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande är på vilket sätt de beslut 
som fattas inom Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde och som rör barn 
prövas i enlighet med barnkonventionen? 
 
Oxelösund 2020-09-16 
 
Björn Johansson, Miljöpartiet de gröna i Oxelösund. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2020-09-16   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §71        Dnr KS.2020.100               
 
 
Interpellation till Utbildningsnämndens ordförande om 
barnkonventionens tillämpning vid beslut inom nämndens 
verksamhetsområde  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Interpellationen får ställas och överlämnas till ordförande i Utbildningsnämnden. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Björn Johansson inkommer med följande interpellation till ordförande i 
Utbildningsnämnden: 
 
Interpellation till Utbildningsnämndens ordförande Britta Bergström (S) angående 
barnkonventionens tillämpning vid beslut inom Utbildningsnämndens verksamheter. 
FN:s konvention om barnens rättigheter är sedan den 1 januari i år (2020) svensk lag, 
Lagen (2018:1197). Den viktigaste reformen för barn i Sverige på 30 år, som nu slår fast att 
barn har egna rättigheter, ska få uttrycka sin mening och bli lyssnade på. 
En central princip i barnkonventionen är att det vid alla åtgärder som rör ett barn ska i första 
hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Det innebär att barnets bästa inte 
enbart ska prövas vid myndighetsbeslut som rör ett enskilt barn. Prövningar av barnets 
bästa ska också göras i nämndbeslut, beslut i kommun om budget, stadsplanering mm. 
Området omfattar alltså alla verksamheter där barn är berörda, till exempel 
utbildningspolitiken, bostadspolitiken, migrationspolitiken, kulturpolitiken och 
socialtjänstpolitiken. 
Min fråga till Utbildningsnämndens ordförande är på vilket sätt de beslut som fattas inom 
Utbildningsnämndens ansvarsområde och som rör barn prövas i enlighet med 
barnkonventionen? 
 
Oxelösund 2020-09-16 
 
Björn Johansson, Miljöpartiet de gröna i Oxelösund. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
______ 
 
Beslut till: 
Ordförande i Utbildningsnämnden 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2020-09-16   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §72        Dnr KS.2020.101               
 
 
Interpellation till Vård- och omsorgsnämndens ordförande om 
barnkonventionens tillämpning vid beslut inom nämndens 
verksamhetsområde  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Interpellationen får ställas och överlämnas till ordförande i Vård- och 
omsorgsnämnden. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Interpellation till Vård- och omsorgsnämndens ordförande Linus Fogel (S) angående 
barnkonventionens tillämpning vid beslut inom Vård- och omsorgsnämndens verksamheter. 
FN:s konvention om barnens rättigheter är sedan den 1 januari i år (2020) svensk lag, 
Lagen (2018:1197). Den viktigaste reformen för barn i Sverige på 30 år, som nu slår fast att 
barn har egna rättigheter, ska få uttrycka sin mening och bli lyssnade på. 
En central princip i barnkonventionen är att det vid alla åtgärder som rör ett barn ska i första 
hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Det innebär att barnets bästa inte 
enbart ska prövas vid myndighetsbeslut som rör ett enskilt barn. Prövningar av barnets 
bästa ska också göras i nämndbeslut, beslut i kommun om budget, stadsplanering mm. 
Området omfattar alltså alla verksamheter där barn är berörda, till exempel 
utbildningspolitiken, bostadspolitiken, migrationspolitiken, kulturpolitiken och 
socialtjänstpolitiken. 
Min fråga till Vård- och omsorgsnämndens ordförande är på vilket sätt de beslut som fattas 
inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde och som rör barn prövas i enlighet med 
barnkonventionen? 
 
Oxelösund 2020-09-16 

 
 

Björn Johansson, Miljöpartiet de gröna i Oxelösund. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Ordförande i Vård- och omsorgsnämnden 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2020-09-16   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §73        Dnr KS.2020.102               
 
 
Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande om 
barnkonventionens tillämpning vid beslut inom nämndens 
verksamhetsområde  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Interpellationen får ställas och överlämnas till ordförande i Kommunstyrelsen. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson (S) angående 
barnkonventionens tillämpning vid beslut inom kommunstyrelsens verksamheter. 
FN:s konvention om barnens rättigheter är sedan den 1 januari i år (2020) svensk lag, 
Lagen (2018:1197). Den viktigaste reformen för barn i Sverige på 30 år, som nu slår fast att 
barn har egna rättigheter, ska få uttrycka sin mening och bli lyssnade på. 
En central princip i barnkonventionen är att det vid alla åtgärder som rör ett barn ska i första 
hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Det innebär att barnets bästa inte 
enbart ska prövas vid myndighetsbeslut som rör ett enskilt barn. Prövningar av barnets 
bästa ska också göras i nämndbeslut, beslut i kommun om budget, stadsplanering mm. 
Området omfattar alltså alla verksamheter där barn är berörda, till exempel 
utbildningspolitiken, bostadspolitiken, migrationspolitiken, kulturpolitiken och 
socialtjänstpolitiken. 
Min fråga till kommunstyrelsens ordförande är på vilket sätt de beslut som fattas inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde och som rör barn prövas i enlighet med 
barnkonventionen? 
 
Oxelösund 2020-09-16 
 
 
Björn Johansson, Miljöpartiet de gröna i Oxelösund. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsens ordförande  
 
 


