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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige  

  
2019-02-13  

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Plats och tid Eventsalen, Koordinaten 18.00-20.00 
 

Beslutande Linda Hägglund (S) Björn Johansson (MP) 
 Nina Wikström-Tiala (S) Klas Lundbergh (L) 
 Zuber Sahi (M) Bo Höglander (C) 
 Catharina Fredriksson (S) Inge Ståhlgren (S) 
 Dag Bergentoft (M) Bengt Björkhage (M) 
 Rune Tschemernjack (S) Göran Bernhardsson (KD) 
 Patrik Renfors (V) Mariela Perez (V) 
 Katarina Berg (M) Solveig Lindblom (S) 
 Jannike Zetterman (SD) Martin Bergström (S) 
 Britta Bergström (S) Leif Winnsberger (SD) 
 Tommy Karlsson (S) Haifaa Alkhaldi (M) 
 Stefan Johansson (M) Ann-Sophie Nygren (S) 
 Ingela Wahlstam (V) Tapio Helminen (M) 
 Luiza Kaminska (M) Håkan Carlsson (S) 
 Claes-Göran Borrman (S) Daniel Lundgren (V) 
 Jan-Eric Eriksson (SD)   
     
Ej tjänstgörande Birgitta Luoto (S) Matti Koponen (M) 
ersättare och övriga Peter Karlsson (S) Gert Bennevall (KD) 
deltagare Sofia Bergli (S) Björn Wintler (L) 
 Bror Sterner (S) Tommy Linder (L) 
 Lars Pettersson (MP) Joakim Öhman (C) 
     
     
     
     
     
     
  
Underskrifter Sekreterare …………………………………………… 

Thomas Hermansson 
Paragrafer 1  - 18  

    
 Ordförande …………………………………………… 

Linda Hägglund  

  
Justerande ………………………………………… 

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

  Tommy Karlsson Luiza Kaminska 
BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige  

Sammanträdesdatum 2019-02-13  
Datum för 
anslagsuppsättande 2019-02-15 Datum för  

anslagsnedtagande 2019-03-11 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift 
 
………………………………………… 
Thomas Hermansson 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2019-02-13   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §1        Dnr KS.2016.18               
 
 
Val av justeringsledamöter  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Tommy Karlsson (S) och Luiza Kaminska (M) utses till att justera dagens protokoll 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2019-02-13   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §2        Dnr KS.2018.117               
 
 
Medborgarförslag om att kommunen inte ska ta ut avgifter för 
ungdomsidrottare under 15 år  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande 
 
Sammanfattning 
 
Undertecknad föreslår 
Oxelösunds kommun att icke ta ut avgifter för några ungdomsidrotts utövare i 
Oxelösunds kommun upp till 15 år 
 
Oxelösund 2018-05-28 
 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om att kommunen inte ska ta ut avgifter för ungdomsidrottare under 15 år  
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2019-02-13   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §3        Dnr KS.2019.8               
 
 
Information från kommunstyrelsens ordförande  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson (S) informerar 
 
- Det ekonomiska läget och vad riksbudgeten innebär för kommunen 
- Oxelöskolans framskridande 
- Sinnesrum 
- Studiebesök i Stenungsund  
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2019-02-13   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §4        Dnr KS.2019.6               
 
 
Delgivningar  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna 
 
Delges 
 
Missiv - Integration av nyanlända 
 
Revisionsrapport - Granskning av integration av nyanlända 
 
Uppföljning av genomförda granskningar 2015 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Revisionens ordförande Agneta Rönn (M) föredrar på punkten.  
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2019-02-13   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §5        Dnr KS.2018.160               
 
 
Avsägelser   
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Malin Björgum (S) entledigas från sitt uppdrag som vice ordförande i Kultur och 
fritidsnämnden 
 
Lennart Nilsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare styrelsen 
Kustbostäder AB 
 
Eva Asthage (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Kustbostäder AB    
 
Sammanfattning 
 
Malin Björgum (S) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som vice ordförande i 
Kultur och fritidsnämnden 
 
Lennart Nilsson (S) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare 
styrelsen Kustbostäder AB 
 
Eva Asthage (M), Begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 
Kustbostäder AB    
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2019-02-13   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §6        Dnr KS.2018.160               
 
 
Fyllnadsval av kommunrevisorer  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Ordförande Eva Asthage (M) 
 
Ledamot Lennart Nilsson (S) 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Catharina Fredriksson (S) nominerar Lennart Nilsson (S) till ledamot 
 
Dag Bergentoft (M) nominerar Eva Asthage (M) till ledamot och ordförande 
 
Göran Bernhardsson (KD) nominerar Eila Karppinen (KD) till ledamot 
 
 
Beslutsgång 
 
Då det finns fler nominerade än platser som skall tillsättas kommer omröstning att 
ske. Justerarna Luiza Kaminska (M) och Tommy Karlsson (S) utses till rösträknare 
ordförande upplyser om hur valet ska gå till och samtliga ledamöter får en blank 
valsedel att skriva sina val på. På varje valsedel får högst 2 namn uppföras. De 
röstande avger efter upprop sina valsedlar i en urna. Antalet valsedlar räknas till 
31. Samtliga valsedlar är giltiga. När samtliga röster är sammanräknade visar 
resultatet följande  
 
Eva Asthage (M) 31 röster 
Lennart Nilsson (S) 17 röster 
Eila Karppinen (KD) 14 röster 
 
Ordförande finner att Eva Asthage (M) och Lennart Nilsson (S) fått flest röster och 
att dessa väljs till ledamöter. 
 
Därefter frågar ordförande fullmäktige om att välja Eva Asthage (M) till ordförande i 
kommunrevisionen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 
 
 
Beslut till: 
Valda 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2019-02-13   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §7        Dnr KS.2018.160               
 
 
Fyllnadsval kommunrevisor för mandatperioden 2014-2018  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Malin Björgum (S) väljs till revisor för resterande tid av mandatperioden 2014-2018 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Ordförande föreslår Malin Björgum (S) till revisor för resterande tid av 
mandatperioden 2014-2018 
 
 
Beslut till: 
Vald 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2019-02-13   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §8        Dnr KS.2018.209               
 
 
Styrdokument 2018  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Redovisningen godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige antog 2012 och 2013 riktlinjer för kommunens styrdokument (KF 2012 
§ 23, KF 2013 § 49). I samband med beslutet 2012 fick kommunstyrelsen i uppdrag att en 
gång per år redovisa aktuella styrdokument till kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelseförvaltningen har samordnat en inventering av kommunens 
styrdokument per december 2018 och upprättat en förteckning över dessa. Totalt 
136 styrdokument redovisas. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-01-30 - Ks § 22 
Tjänsteskrivelse Ksf 2019-01-09 
Förteckning, kommunens styrdokument 2018.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Redovisningen godkänns. 
 
 
Beslut till: 
Säkerhetsstrateg/utredare (FK) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2019-02-13   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §9        Dnr KS.2019.9               
 
 
Föreläggande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen  
Mål nr 180-19  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Anta skrivelsen enligt bilaga 1 som yttrande till Förvaltningsrätten 
 
 
Sammanfattning 
 
Gunnar Söderberg har begärt laglighetsprövning av beslut fattade i kommunfullmäktige den 
12 december 2018, skälet till prövningen är att Gunnar Söderberg anser att det förekommit 
felaktigheter gällande val till revisorer, vissa skrivelser i protokollet samt att val skulle 
genomförts på ett felaktigt sätt.   
Förvaltningsrätten har av Oxelösunds kommun begärt in yttrande kring innehållet i 
överklagan. 
Kommunstyrelseförvaltningen har skrivit fram ett förslag till yttrande och föreslår 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta yttrandet och sända det 
till förvaltningsrätten 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-01-30 - Ks § 24 
Tjänsteskrivelse Ks - Yttrande laglighetsprövning Mål nr 180-19 
yttrande till förvaltningsträtten.docx 
ogiltiga val skrivelse.docx 
Föreläggande - laglighetsprövning enligt kommunallagen Mål nr 180-19  
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Anta skrivelsen enligt bilaga 1 som yttrande till Förvaltningsrätten 
 
 
Förslag 
 
Catharina Fredriksson (S), Patrik Renfors (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Dag Bergentoft (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag och anför ett eget 
yttrande som han vill ska skickas till förvaltningsrätten. 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige  2019-02-13  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Bo Höglander (C) Göran Bernhardsson (KD) Klas Lundbergh (L) yrkar bifall till Dag 
Bergentofts (M) förslag. 
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Kommunstyrelsens förslag till 
yttrande och Dag Bergentoft(M) förslag till yttrande Ordförande ställer dessa mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag till yttrande. 
 
Votering begärs.  
 
Votering 
 
Ja för kommunstyrelsens förslag 
 
Nej För Dag Bergentofts (M) förslag 
 
17 röster för ja 
14 röster för nej 
 

Stol Namn Ersätter Parti Röst 
1 Linda Hägglund (S)    Socialdemokraterna Ja 
2 Nina Wikström-Tiala (S)    Socialdemokraterna Ja 
3 Zuber Sahi (M)  Mårthen Backman (M) Moderaterna Nej 
4 Catharina Fredriksson (S)    Socialdemokraterna Ja 
5 Dag Bergentoft (M)    Moderaterna Nej 
6 Britta Bergström (S)    Socialdemokraterna Ja 
7 Patrik Renfors (V)    Vänsterpartiet Ja 
8 Inge Ståhlgren (S)    Socialdemokraterna Ja 
9 Katarina Berg (M)    Moderaterna Nej 

10 Jannike Zetterman (SD)    Sverigedemokraterna Nej 
11 Claes-Göran Borrman (S)    Socialdemokraterna Ja 
12 Stefan Johansson (M)    Moderaterna Nej 
13 Björn Johansson (MP)    Miljöpartiet Ja 
14 Mariela Perez (V)    Vänsterpartiet Ja 
15 Martin Bergström (S)    Socialdemokraterna Ja 
16 Luiza Kaminska (M)    Moderaterna Nej 
17 Jan-Eric Eriksson (SD)    Sverigedemokraterna Nej 
18 Klas Lundbergh (L)    Liberalerna Nej 
19 Solveig Lindblom (S)    Socialdemokraterna Ja 
20 Bengt Björkhage (M)    Moderaterna Nej 
21 Ingela Wahlstam (V)    Vänsterpartiet Ja 
22 Rune Tschemernjack (S)  Linus Fogel (S) Socialdemokraterna Ja 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige  2019-02-13  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

23 Ann-Sophie Nygren (S)  Ohelia Mozil (S) Socialdemokraterna Ja 
24 Haifaa Alkhaldi (M)    Moderaterna Nej 
25 Göran Bernhardsson (KD)    Kristdemokraterna Nej 
26 Tapio Helminen (M)    Moderaterna Nej 
27 Daniel Lundgren (V)    Vänsterpartiet Ja 
28 Håkan Carlsson (S)    Socialdemokraterna Ja 
29 Bo Höglander (C)    Centerpartiet Nej 
30 Leif Winnsberger (SD)    Sverigedemokraterna Nej 
31 Tommy Karlsson (S)    Socialdemokraterna Ja 

 
 
 
Reservation 
Dag Bergentoft (M), Katarina Berg (M), Stefan Johansson (M), Luiza Kaminska 
(M), Zuber Sahi (M), Haifaa Alkahaldi (M), Tapio Helminen (M), Bengt Björkhage 
(M), Klas Lundbergh (L), Leif Winnsberger (SD), Jan-Eric Eriksson (SD), Jannike 
Zetterman (SD), Göran Bernhardsson (KD), Bo Höglander (C). 
 
 
Skriftlig reservation: yttrande 
Överklagande av beslut i Oxelösunds kommunfullmäktige 2018-12-12 
Gunnar Söderberg har begärt laglighetsprövning kring ett antal beslut som tagits i 
kommunfullmäktige. Söderberg hänvisar till sin skrivelse: 

Punkten 1 Val som genomförts på felaktigt sätt 
Söderberg hänvisar till KL (Kommunallagen) kap 6 21 §. 

I sak har Söderberg rätt när han anför att i kommunfullmäktige valdes presidium först och 
därefter ledamöter. Med hänvisning till vad som står i KL så har Söderberg rätt att 
ledamöter väljs först och därav väljs följande ledamöter till presidiet. 

Alla kommunfullmäktiges ledamöter stod dock bakom de beslut som togs. 

Här hänvisar undertecknade till Förvaltningsrätten att avgöra huruvida det gör någon rättslig 
skillnad i sak. 

Punkten 2 Otillåtna val 
Söderberg har rätt att otillåtna val har gjort av två revisorer som missat att begära 
entledigande från andra uppdrag i kommunen som inte är förenligt med uppdraget som 
revisor enligt KL. 

Punkten 3 Felaktigheter i protokollet 
Söderberg hänvisar till vad som skrivits i protokollet och de regler som finns reglerat enligt 
KL. Ett sammanträdesprotokoll ska spegla vad som hänt under ett sammanträde. 

Kommunfullmäktiges ordförande valde att visa upp alla val som skulle genomföras klart och 
tydligt med en digital bild för samtliga ledamöter vilket var överblickbart och godtagbart. 

Men Söderberg har rätt i sak att det inte återspeglas i protokollet i sin helhet. 
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Undertecknade som reserverade sig i kommunfullmäktige 2019-02-13 står inte bakom 
kommunens yttrande att lämna Söderbergs överklagande helt utan bifall. 

Vi lämnar över till Förvaltningsrätten att göra en rättslig bedömning. 

Oxelösund den 13 februari 2019 

Dag Bergentoft, Stefan Johansson, Katarina Berg, Zuber Sahi, Tapio Helminen, Bengt 
Björkhage, Luiza Kaminska, Haifaa Alkhaldi,  Bo Höglander, Klas Lundberg, Göran 
Bernhardsson. 

 
 
 
Beslut till: 
 
Förvaltningsrätten i Linköping 
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Kf §10        Dnr KS.2018.213               
 
 
Förslag till bestämmelser för omställningsstöd, pension samt 
familjeskydd till förtroendevalda  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda (OPF-KL med tillhörande bilaga). 
 
Sammanfattning 
 
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit 
förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare 
omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats 
av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-01-30 - Ks § 23 
Tjänsteskrivelse Ks 
Kommentar OPF-KL18_3.0.pdf 
Förslag till OPF-KL18_2.0.pdf 
Bilaga till OPF-KL Vissa förtydliganden i OPF-KL_.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda (OPF-KL med tillhörande bilaga). 
 
 
Beslut till: 
Kommunchef 
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Kf §11        Dnr KS.2018.214               
 
 
Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2019  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
I avvaktan på resultatet av kommande genomlysning av Vård-och 
omsorgsnämnden godkänns Vård- och Omsorgsnämndens verksamhetsplan 
2019-21 med en underbalans på 8,9 mkr. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (MBB) 2019-21 vilken innehåller 
ekonomiska ramar för verksamheterna och hur nämnden skall arbeta med kommunmålen, 
nämndens styrning i övrigt samt verksamhetsutveckling. Enligt budgetreglerna i Mål och 
Budget 2019-21 ska nämnden innan det aktuella budgetåret startar anta en 
verksamhetsplan 
 
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2018-12-19 § 85 beslut om att anta 
verksamhetsplanen för 2019-21. Initialt beräknas aktuell budget i verksamhetsplan 2019-21 
gemensamt för de båda förvaltningarna (Social- och omsorgsförvaltningen (SOF) samt 
Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF). I februari 2019 skall nämnden fatta beslut om en 
uppdelning av denna budget mellan de båda underliggande förvaltningarna SOF och ÄF. 
 
Beslutad budgetram för Vård och Omsorgsnämnden omfattar enligt MBB 2019-21 en 
nettobudget för 2019 på 270,1 mkr. Förvaltningarnas bedömning av sin 
nettokostnadsutveckling budgetåret 2019 pekade på en budget omfattande 284 mkr. Vård 
och Omsorgsnämnden beslutade därför att ålägga förvaltningarna ett generellt och 
gemensamt sparkrav avseende sina sammantagna nettokostnader så att dessa ryms inom 
en maximal nivå om 279,0 mkr för 2019. 
 
I avvaktan på att en extern genomlysning genomförs som belyser orsakerna till 
verksamheternas nettokostnadsutveckling föreslår Vård- och omsorgsnämnden att 
mellanskillnaden mellan av Kommunfullmäktige beslutad anslagsram på 270,1 mkr, och 
den per verksamhet fördelade nettokostnaden om totalt 279,0 mkr, tillsvidare behandlas 
som en kvarvarande underbalans (8,9 mkr). 
 
Utifrån resultatet av genomlysningen föreslås sedan kvarvarande underbalans behandlas 
antingen som ett ytterligare sparbeting, eller genom beslut om ytterligare  anslagstilldelning 
till nämnden. Alternativt kan också en kombination av dessa båda åtgärder komma att 
beslutas. Hos Kommunstyrelsen finns avsatt 10 mkr för detta ändamål. 

 
Vård- och omsorgsnämnden har även gett förvaltningarna i uppdrag att informera 
nämnden om antaget och beslutat sparkrav bedöms ej kunna genomföras eller 
riskerar att leda till betydande negativa följdverkningar för brukarna eller för 
patientsäkerheten. 
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Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-01-30 - Ks § 20 
Von § 85 - Verksamhetsplan 2019-2021 
Godkänd verksamhetsplan 2019-2021 
Tjänsteskrivelse Ks  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
I avvaktan på resultatet av kommande genomlysning av Vård-och omsorgsnämnden 
godkänns Vård- och Omsorgsnämndens verksamhetsplan 2019-21 med en underbalans på 
8,9 mkr. 
 
Förslag 
 
Catharina Fredriksson (S) Jan-Eric Eriksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
 
Björn Johansson (MP) yrkar att 10 miljoner ska tillföras vård och 
omsorgsnämnden. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och Björn Johanssons (MP) 
tilläggsyrkande och börjar med att fråga om framskrivet förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 
Ordförande frågar därefter om Björn Johanssons (MP) tilläggsyrkande och finner 
att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.  
 
Reservation 
Björn Johansson (MP) 
 
 
Beslut till: 
Controller (FK) 
Förvaltningschef (ÄO) 
Förvaltningschef (SOF). 
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Kf §12        Dnr KS.2017.127               
 
 
Strategi för besöksnäring i Oxelösund 2018-2023  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Besöksnäringsplan 2018-2023 antas. 
 
Sammanfattning 
 
Turism är världens största och snabbast växande näring och Sverige har en fantastisk 
möjlighet att utvecklas som besöksland. 2017 omsattes nära 300 miljarder kronor och 
sysselsatte cirka 170 000 människor. Det är främst de utländska turisterna som ökar. I 
Sverige finns alla förutsättningar att öka omsättningen då landet kan erbjuda unika platser 
för upplevelser året runt. Besöksnäringen står för en växande del av Sveriges ekonomi och 
sysselsättning och spelar en stor roll för utveckling av livskraft i såväl glesbygd som i 
storstadsområden. Ökad sysselsättning bidrar till stärkt ekonomi i kommunerna och det är 
viktigt att förstå de stora värdena som finns i en lokal framgångsrik besöksnäring. 
I Oxelösund är ett tjugotal företag och ideella verksamheter aktiva inom besöksnäringen (I 
dagsläget 16 företag och 7 föreningar). I kommunen finns ett utbud av aktiviteter, 
evenemang, restauranger och naturupplevelser. Områden som lockar många besökare och 
även lokalbor är Femöre, Jogersö, Gamla Oxelösund och skärgården. Utbudet av 
besöksmål är under sommarmånaderna betydligt större än under resten av året, då flera 
aktörer drar ner på sin verksamhet från mitten av augusti. 
Kultur och fritidschefen fick 2014 i uppdrag (KFN 2014:33) att ta fram ett förslag på 
besöksnäringsstrategi för Oxelösund. Projektledare för uppdraget utsågs till 
turistsekreteraren. 
Besöksnäringsplanen ska antas av kommunfullmäktige och gäller för kommunkoncernen. 
Utarbetat förslag är kopplad till kommunens vision, kommunmål, styrdokument och program 
för näringslivsutveckling. Även ”Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring 2013-2023” 
har beaktats vid utarbetande av förslaget. 
Planen ska ge möjlighet för besöksnäringen att skapa och utveckla nya möjligheter i 
Oxelösund. Den är avsedd att ge vägledning åt kommunen när det gäller vad som ska 
prioriteras och tydliggöra hur ansvaret är fördelat mellan aktörer och kommunen. 
Vid Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-26 återremitterades ärendet till 
kommunstyrelseförvaltningen för ytterligare handläggning. Den återremitterade 
strategin har bytt definition till plan och den antagna Översiktsplan 2030 har 
beaktats i den reviderade besöksnäringsplanen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2018-12-19 - Ks § 242 
Tjänsteskrivelse Ks 
Besöksnäringsplan 2018-2023  
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Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Besöksnäringsplan 2018-2023 antas. 
 
Förslag 
 
Patrik Renfors (V), Catharina Fredriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag 
 
 
Beslut till: 
Kommunchef (FÅ) 
Kultur- och fritidschef (FK) 
Kommunstrateg (FK) 
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Kf §13        Dnr KS.2018.107               
 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS 
2018  
 
 
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 2018: 
 
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: 3 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader 
från beslutsdatum. 
 
 
Oxelösunds kommun rapporterar per 30 september 2018: 
 
SoL: 
Äldreomsorg 4 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader 
från beslutsdatum. 
 
IFO 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader 
från beslutsdatum. 
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Funktionsstöd 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader 
från beslutsdatum. 
 
LSS: 7 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader 
från beslutsdatum, varav 4 är avslutade i dagsläget. 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Von § 64 - Rapportering ej verkställda beslut kvartal 2 
Von § 75 - Rapportering ej verkställda beslut kvartal 3  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Vård- och omsorgsnämndens förslag 
 
Rapporten godkänns 
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Kf §14        Dnr KS.2018.163               
 
 
Avräkning 2018, Barn- och elevpeng  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Godkänna avräkning barn och elevpeng för perioden oktober-december 2018 på 611 tkr. 
Finansiering av 611 tkr sker via KS oförutsett. 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämnden (Un) har ett resursfördelningssystem med en överenskommen 
Kommunfullmäktige barn- och elevpeng (Kf barn- och elevpeng) för förskola, grundskola 
fritidshem och gymnasieskola. Enligt budgetreglerna görs två avräkningar varje år och detta 
är den andra för året. För perioden januari-september visade den preliminära avräkningen 3 
335 tkr. Den totala och definitiva avräkningen för helåret 2018 är 3 946 tkr vilket medför att 
avräkningen för oktober–december är 611 tkr. Den preliminära avräkningen finansierades 
via eget kapital samt beslutades av Kommunfullmäktige, då det inte fanns tillräckligt med 
medel i KS oförutsett. Avräkningen för oktober-december täcks inom ramen för KS 
oförutsett och beslutas därmed av Kommunfullmäktige. 
Efter överläggning med revisionen har kostnader kopplade till fastighetsåtgärder som 
tidigare bedömts vara driftkostnad och då belastat KS oförutsett ändrats till 
investeringskostnad. Denna ändring har medfört att oförutsett nu rymmer kostnaderna för 
avräkning 2018. Kvarstående medel på KS Oförutsett om ovanstående beslut fattas är 
1 207 tkr. 
Avräkningen för oktober-december 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. Antal elever som har ökat avser olika åldersgrupper. Vi 
ser en fortsatt ökning inom förskolan 1-3 år men även en fortsatt minskning inom 
åldersgrupp 4-5 år. Antal barn inom förskoleklass samt inom årskurs 1-3 och 4-5 har ökat 
de sista månaderna. Gymnasiet visar även en ökning av antal elever. Detaljerad 
specifikation ges i bifogat beslutsunderlag. Ökningen beror på både inflyttning samt 
anhöriginvandring. Avräknat antal barn- och elever multipliceras med Kf barn- och elevpeng 
för olika åldrar. För oktober-december, uppgår summan till 611 tkr. 

 
Avräkningen med 611 tkr, som medför anslagsjustering ska beslutas av 
Kommunfullmäktige. Finansiering av 611 tkr sker via KS oförutsett. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-01-30 - Ks § 25 
Tjänsteskrivelse Ks 
Avräkning januari  december 2018..pdf 
Protokoll 2019-01-28 un § 2.docx  
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Dagens sammanträde 
 
Göran Bernhardsson (KD) deltar inte i beslutet 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Godkänna avräkning barn och elevpeng för perioden oktober-december 2018 på 611 tkr. 
Finansiering av 611 tkr sker via KS oförutsett. 
 
 
Beslut till: 
Controller (FÅ) 
Verksamhetsekonom (FK) 
Utbildningschef (FK) 
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Kf §15        Dnr KS.2018.208               
 
 
Kommunens skadefond  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Skadefondens kapital ska uppgå till maximalt 500 tkr. 
2. Kommunstyrelsen budgeterar 100 tkr per år för avsättning i skadefonden om fondens 

kapital understiger 500 tkr. 
3. Skadefondens nuvarande överskjutande kapital, 300 tkr, överförs till 

kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunens försäkringsskydd genererar årligen ett ekonomiskt överskott. Av överskottet 
avsätts årligen 150 tkr i en säkerhets- och arbetsmiljöfond för att stimulera kommunens 
verksamheter till skadeförebyggande insatser. 
Vidare avsätts 100 tkr per år i en skadefond i syfte att göra kommunen mindre ekonomiskt 
sårbar vid egendomsskador. I skadefonden finns för närvarande ett kapital på 800 tkr. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att skadefondens kapital ska uppgå till maximalt 500 
tkr, vilket bedöms som tillräckligt för att tillgodose fondens syfte. 
Förvaltningen föreslår vidare att det nuvarande överskjutande kapitalet, 300 tkr, 
överförs till kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter 2019. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-01-30 - Ks § 21 
Tjänsteskrivelse Ksf 2018-12-21  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Göran Bernhardsson (KD) deltar inte i beslutet 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 

1. Skadefondens kapital ska uppgå till maximalt 500 tkr. 
2. Kommunstyrelsen budgeterar 100 tkr per år för avsättning i skadefonden om fondens 

kapital understiger 500 tkr. 
3. Skadefondens nuvarande överskjutande kapital, 300 tkr, överförs till 

kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter 2019. 
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Beslut till: 
Redovisningschef (FÅ) 
Controller (FÅ) 
Säkerhetsstrateg (FK) 
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Kf §16        Dnr KS.2018.87               
 
 
Medborgarförslag om att sätta solceller på kommunhuset  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Medborgarförslaget om att sätta solceller på kommunhuset avslås. 
 
Sammanfattning 
 
Medborgarförslag om att sätta solceller på kommunhuset presenterades i 
kommunfullmäktige vid sammanträdet 16 maj 2018. 
Kommunfullmäktiges beslutade att medborgarförslaget lämnas över till kommunstyrelsen 
för besvarande (Kf 2018§62)  
 
Solceller som en punktinsats rekommenderas inte.  
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 kommunhuset har energioptimeras och effektbehovet har sänkts bör en ev. 
solcellsanläggning installeras. 
Utredning med optimeringsåtgärder för byggnaden kommunhuset är inte prioriterat i årets 
fastighetsbudget till fördel för andra fastigheter som är i större behov av optimering. 
Kommunstyrelsens förslag till beslut gällande att sätta solceller på kommunhuset 
bör avslås. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-01-30 - Ks § 19 
Tjänsteskrivelse Ks 
Medborgarförslag om att sätta solceller på kommunhuset 
Protokoll 2018-05-16 - Kf §62  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagens sammanträde 
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Kommunstyrelsens förslag 
 
Medborgarförslaget om att sätta solceller på kommunhuset avslås. 
 
Förslag 
 
Björn Johansson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
 
Beslut till: 
Fastighetsekonom (FK) 
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Kf §17        Dnr KS.2019.31               
 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om handlingar  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Göra Bernhardsson (KD) har inkommit med en interpellation till ordförande i 
kommunstyrelsen Catharina Fredriksson (S)  
 
Till kommunstyrelsens ordförande: 
Interpellation 
 
Bakgrund: 
Kommunstyrelsen i Oxelösund beslutade den 24 oktober 2018, § 190, att föreslå fullmäktige 
besluta om mål & budget 2019 – 2021. Förslaget var uppdelat i sex olika beslutssatser. 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Mål och Budget 2019-21 fastställs.  
2. Skattesatsen för 2019 fastställs till 22,22 per skattekrona.  
3. Borgensavgiften fastställs till 0,50 % av vidareförmedlade lån.  
4. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under år 2019 rätt att nyupplåna, d v s att öka 

kommunens skulder under 2019 med totalt 309 mkr. Av denna lånemassa är 304 mkr 
för kommunens egna behov och 5 mkr avser de helägda bolagens behov. Dessutom 
ingår en reserv på 20 mkr.  

5. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under 2019 rätt att omsätta lån, d.v.s att låna 
upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året.  

6. Fastställa nivåerna på KF:s Barn och elevpeng i de olika åldersintervallerna enligt tabell 
på sidan 16 i mål- och budgetförslaget under rubriken Kommunfullmäktiges barn och 
elevpeng. 

Punkten 6 hänvisar till en tabell i det budgetdokument som Kommunstyrelsen behandlade. 
Bl.a. angavs beloppet för förskoleklass, 6 år, till 32 621 kr/år. Kommunstyrelsen beslutade 
att föreslå fullmäktige att fastställa dessa nivåer utan avvikande mening. 
Problem: 
I kallelsen till fullmäktiges sammanträde den 14 november 2018 som behandlade bl.a. 
ärendet mål och budget 2019-2021, hade ovan refererade belopp per elev i förskoleklass, 6 
år, ändrats i utskickat dokument till 35 595 kr/år, en höjning med drygt 9 %. 
I debatten om mål och budget 2019 – 2021 utgick jag från Kommunstyrelsens förslag och 
hade vissa funderingar om bl.a. nivån på just denna barn- och elevpeng. 
Kommunstyrelsens ordförande, Catharina Fredriksson, uppgav i en replik att jag refererade 
till en ”gammal version”, d.v.s. att den budget som Kommunstyrelsen beslutat föreslå 
fullmäktige inte längre var aktuell. Ingen förklaring till ändringen gavs.  
Mina frågor är följande: 
1. Varför fanns två olika versioner av förslag till mål och budget 2019 – 2021? 
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2. Hur kan fullmäktige ha förelagts ett annat budgetförslag, en ny version, än det som 
kommunstyrelsen berett, diskuterat och beslutat föreslå? 

3. Vad var orsaken till denna ändring? 
4. Vem beslutade om ändringen? 
5. Varför gavs ingen förklaring till ändringen till fullmäktige? 
6. Hur kan det säkerställas att dylika ändringar inte kan ske? 

 
Göran Bernhardsson 
Kristdemokraterna 
 
 
Beslut till: 
Ordförande i kommunstyrelsen 
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Kf §18        Dnr KS.2019.32               
 
 
Interpellation till ordförande i Kultur och fritidsnämnden, tar 
Oxelösund emot samtliga giltiga betalningsmedel?  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Interpellation till Kultur och fritidsnämndens ordförande i Oxelösunds kommun 
 
Tar Oxelösunds kommun emot samtliga giltiga 
betalningsmedel? 
 
Bakgrund: 
Citat från kommunens hemsida: ”På Ramdalens Sportcenter i Oxelösund kan man från och 
med den 1 februari i år endast kan betala med kort, Swish eller de värdekort/presentkort 
som finns att köpa både på anläggningen eller via hemsida. Värdekorten kan fyllas på även 
via nätet och betalas bland annat över internetbank.”  
 
Det heter också: ”Merparten av Medleys anläggningar i Sverige har infört kontantfritt, för att 
öka säkerheten hos besökare och personal.” 
 
Min kommentar: Även om en extern utförare driver en kommunal bad- och 
träningsanläggning så ligger det yttersta ansvaret hos kommunen. Och en kommun borde 
väl låta sina medborgare få betala med i riket gällande betalningsmedel, det vill säga sedlar 
och mynt, alltså kontanter? 
 
Det pågår en diskussion om de allt fler så kallade kontantfria instanserna i samhället; allt 
från caféer till gym och annat. Företrädaren för det så kallade Kontantupproret, Björn 
Eriksson har sagt: ”Att frånta medborgarna möjligheten att använda kontanter är att leda 
dem rakt in i en digital diktatur. Det är inte vem som helst som säger detta utan en före 
detta rikspolischef och landshövding, numera ordförande i Riksidrottsförbundet 
 
Jag frågar därför kultur- och fritidsnämndens ordförande: 

• Kommer majoriteten att verka för att kontanter återinförs i kommunens 
badhus? 

• Kommer kommuninvånarna att i framtiden kunna betala kontant i 
anläggningar som kommunen har kontroll över, till exempel Koordinaten? 

 
Oxelösund den 13 februari 2019 
 
 
Bo Höglander 
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Centerpartiet 
 
 
 
Beslut till: 
Ordförande i Kultur och fritidsnämnden 
 
 


