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Kf §19        Dnr KS.2016.18               
 
 
Val av justeringsledamöter  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Nina Wikström-Tiala (S) och Göran Bernhardsson (KD) utses till att justera dagens 
protokoll. 
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Kf §20        Dnr KS.2019.8               
 
 
Information från kommunstyrelsens ordförande  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson (S) informerar 
 
- Badplatsen i Vivesta är nu i kommunal ägo. 
- Revidering av kommunens näringslivsprogram. 
- Kommunens medverkan på bomässan i Nyköping. 
- Arbetets fortskrider kring Oxelöskolan. 
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Kf §21        Dnr KS.2019.6               
 
 
Delgivningar  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
Delges 
 
Protokoll NOVF 2019-02-14 
Rapport från inspektion hos överförmyndaren 
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Kf §22        Dnr KS.2019.32               
 
 
Svar på interpellation till ordförande i Kultur och fritidsnämnden, 
tar Oxelösund emot samtliga giltiga betalningsmedel?  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Interpellationen anses besvarad. 
 
Sammanfattning 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-13 lämnade Bo Höglander (C) in 
en interpellation till kultur och fritidsnämndens ordförande: 
 
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 
Centerpartiet 
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Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-02-13 - Kf §18 
Interpellation till ordförande i Kultur och fritidsnämnden, tar Oxelösund emot samtliga giltiga 
betalningsmedel?  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Ordförande i Kultur och fritidsnämnden Patrik Renfors (V) besvarar interpellationen 
 
Svar på Bo Höglanders interpellation om kontantmedel. 
Kommer majoriteten verka för att kontanter återinförs i kommunens badhus? 

När det gäller badhuset så är det här egentligen en verksamhetsfråga.  
Under löpande avtalsperiod är det här inte en fråga där politiken ska lägga sig i, men 
eftersom att jag har fått frågan ska jag självklart svara.  
 
Ramdalsbadet styrs genom ett tjänstekoncessionsavtal med Medley och kommunen.  
Med tjänstekoncession avses ett skriftligt kontrakt med ekonomiska villkor som ingås mellan 
en upphandlande myndighet eller enhet och en koncessionshavare, där kontraktet utgör en 
koncession genom vilken en upphandlande myndighet eller enhet anförtror till 
koncessionshavaren tillhandahållandet och förvaltningen av andra tjänster än 
byggkoncessioner enligt LUK. (Lagen om upphandling av koncessioner)  
Kontraktet innefattar att en verksamhetsrisk (antingen efterfrågerisk eller utbudsrisk eller 
båda) övertas av koncessionshavaren.  
 
Medley har på många andra ställen redan infört kontantfri hantering. Enligt Medley har de 
gjort för att öka säkerheten för personal och besökare. Det har de t. ex. redan gjort i 
Nyköping, Norrköping och Finspång. I höstas ville de fortsätta med sin plan att införa det 
även i Oxelösund.  
 
Själva grundidén med tjänstekoncessionsavtal är att företaget ska ta verksamhetsrisken, 
själva pengahanteringen hanteras inte i avtalet. Kommunen har lika fullt skrivit in i avtalet att 
Medley ska föra dialog med kommunen. 
 
Dialogformen mellan Medley och kultur- och fritidschefen skedde i höstas. Medley ville 
redan då gå över till detta system. Vilket avråddes av Kultur- och fritidschefen som ville ha 
en mjukare övergång. De har därför successivt infört detta system med kontantfri hantering 
och efter 1 februari blev det skarpt läge.  
Den mjuka övergången har framförallt efter dialog inneburit att Medley har infört värdekort, 
som kan fyllas på även på nätet. Det är framförallt en lättare hantering för barn- och unga.  
 
Jag kan förstå oron att en kontantfri hantering, kan sätta fjärilar i magen. Jag tror dock att 
det är den vägen vi kommer vandra inom några år. Enligt Sveriges riksbank, så var det bara 
13 % av befolkningen i Sverige som använde kontanter vid transaktioner under förra året, 
men ärendet är ändå komplicerat särskilt i den äldre befolkningen.  
 
Själv är jag ingen entusiast av privata företag i kommunens verksamheter, det blir allt för 
ofta problematiskt att i detalj styra verksamheten. Medley har nu drivit verksamheten i flertal 
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år med sina för och nackdelar. Så länge vi har någon annan än kommunen som driver 
badet, så blir det svårt att reglera kontanthanteringen. 

· Kommer kommuninvånarna i framtiden kunna betala kontant i anläggningar 
som kommunen har kontroll över, t. ex. koordinaten. 

Det är egentligen åter igen en ren verksamhetsfråga, som det är tveksamt om politiken ska 
blanda sig i.  
Enligt kultur och fritidsförvaltningen så finns det vissa säkerhetsaspekter med 
kontanthanteringen i koordinatens café, som inte helt är till fyllo. Kassan är ofta övervakad, 
men det kan finnas stunder när den inte är det. Det måste lösas på sikt. 
 
En tid tillbaka har nämnden haft ett extra öga på kontanthanteringen i internkontrollplanen, 
inga märkbara fel har hittats. Så som det ser ut nu så kommer kontanthanteringen på 
koordinaten fortsätta i verksamheten ett tag framöver, men i samband med att samhället 
förändras kan vi behöva hänga med. Det finns redan nu utvecklingspotential. Ett nytt 
biljettsystem för Oxelösund och Nyköping är under upphandling och där kan det finnas 
möjligheter att utveckla pengahanteringen även i fiket. 
Patrik Renfors (V) 
Ordförande Kultur- och fritidsnämnden 
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Kf §23        Dnr KS.2019.31               
 
 
Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
handlingar  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Interpellationen anses besvarad. 
 
Sammanfattning 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-13 lämnade Göran Bernhardsson 
(KD) in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande: 
 
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: 
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1. Varför fanns två olika versioner av förslag till mål och budget 2019 – 2021? 
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 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-02-13 - Kf §17 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om handlingar  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson (S) besvarar interpellationen 
 

 1.  Varför fanns två olika versioner av förslag till mål och budget 2019 – 2021? 
 

Vid tidpunkten mellan KS och KF upptäckte ekonomiavdelningen att beloppet för 
förskoleklass till 6 år var felaktigt. Beloppet som angavs i KS kallelsen var det belopp som 
avsåg 2018 och inte 2019. Därmed skedde en revidering av beloppet till 
Kommunfullmäktiges behandling av ärendet genom att korrekt belopp för BEP f-6 angavs i 
budgetdokumentet. 
Alltså skedde en revidering av budgetdokumentet mellan behandling i KS och behandling i 
KF. En bedömning gjordes att det var av stor väsentlighet att korrekt belopp finns angivet i 
budgeten. Bedömningen som gjordes var att detta kunde betraktas som en redaktionell 
ändring av budgeten. En bedömning som vi nu kan konstatera är felaktig då ändring av 
siffror i budget alltid bör behandlas vid det sammanträde där beslut ska fattas. 

 
 2.  Hur kan fullmäktige ha förelagts ett annat budgetförslag, en ny version, än det som 

kommunstyrelsen berett, diskuterat och beslutat föreslå? 
Svaret är att en rättelse skedde. Som konstaterats i svar på fråga 1 gjordes bedömningen att 
detta var att betrakta som en redaktionell ändring. En bedömning som vi nu kan konstatera 
är felaktig då ändring av siffror i budget alltid bör behandlas vid det sammanträde där beslut 
ska fattas.  

 
 
 3.  Vad var orsaken till denna ändring? 

Orsaken var att ekonomiavdelningen efter Kommunstyrelsens beslut konstaterade att 
felaktigt belopp angivits för F-6 då detta utgjordes av tidigare budgetårs belopp (2018 års 
belopp). 

 
 4.  Vem beslutade om ändringen? 
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Det finns ingen anledning att i kommunfullmäktige peka ut varken person/personer eller 
funktion/funktioner som var med och beslutade om ändringen. Det bidrar inte till ett tillåtande 
klimat i den kommunala organisationen. 

 
 5.  Varför gavs ingen förklaring till ändringen till fullmäktige? 
 

Tjänstemännen gjorde bedömningen att ändringen var av redaktionell karaktär och att den 
därmed inte behövde förklaras vid Kommunfullmäktiges sammanträde. 

 
 
 6.  Hur kan det säkerställas att dylika ändringar inte kan ske? 
 

Ändringar i underlag kan komma att behöva ske mellan behandling i Kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige om det är uppenbara felaktigheter som behöver rättas till. Det viktiga är 
då att det finns beskrivet i handlingen till kommunfullmäktige vilka förändringar som är gjorda 
och anledningen till förändringen. 
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Kf §24        Dnr KS.2019.48               
 
 
Granskning av revisorernas räkenskaper och förvaltning 2018  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
De förtroendevalda revisorernas räkenskaper och förvaltning för 2018 godkänns. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktiges presidium har genomfört granskning av de förtroendevalda 
revisorernas räkenskaper och förvaltning för verksamhetsåret 2018.  
Presidiets granskning har genomförts utan anmärkning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Granskning av revisorernas räkenskaper och förvaltning 2018 
Revisorernas redogörelse 2018  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Presidiets förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
De förtroendevalda revisorernas räkenskaper och förvaltning för 2018 godkänns. 
 
 
Beslut till: 

  Revisorerna (FK) 
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Kf §25        Dnr KS.2018.206               
 
 
Oxelösunds kommuns årsredovisning 2018  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
• Årsredovisningen fastställs. 

• Medel för ej färdigställda investeringar från 2018, omfattande 167 064 tkr, överförs i 
form av tilläggsbudget som förstärkt investeringsutrymme till 2019, och tilldelas: 
Kommunstyrelsen  145 240 tkr 
Utbildningsnämnden          804 tkr 
Vård- och omsorgsnämnden       1 228 tkr 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden   12 235 tkr 
Kultur- och fritidsnämnden         761 tkr 
Investeringsreserven 2018      6 796 tkr 

• Överföring från en öronmärkning under eget kapital för avsättning för 
pensioner på 9,5 mkr till resultatutjämningsreserv (RUR). Avsättningen är 
gjort innan RUR och nya regler för balanskravsresultatet fanns. 
Avsättningen läggs över i RUR som då blir totalt 49,5 mkr. 

 
 
Sammanfattning 
 
I årsredovisningen för Oxelösunds kommunkoncern redovisas måluppföljning och 
ekonomisk redovisning 2018.  

   Kommunfullmäktige angav sex kommunmål vilka har följs upp i årsredovisningen.  
    Dessa är:   

• Trygg och säker uppväxt  

• God folkhälsa 

• Trygg och värdig ålderdom 

• Attraktiv bostadsort 

• Hållbar utveckling 

• Mod och framtidstro  
Måluppfyllelsen av de sex kommunmålen bedöms enligt följande: 
75 – 100 %  mycket god måluppfyllelse 
50 – 74 %   god måluppfyllelse 
25 – 49 %   relativt låg måluppfyllelse 
0 – 24 %   låg måluppfyllelse 
Totalt sett uppnås en god måluppfyllelse där alla mål ligger över 50%, och ger ett medel 
på 64,3%. Detta är något bättre än totalen 2017. Tre av kommunmålen har ökat, två har 
minskat och ett kommunmål ligger i nivå med 2017. 
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Ett kommunmål som avviker mest negativt jämfört med 2017 är Trygg och säker uppväxt 
där 5 av de 6 ingående måtten ej är uppfyllda. 
 
Trygg och värdig ålderdom är det mål som ökat mest och gått från en måluppfyllelse om 
58% 2017 till en måluppfyllelse om 75% 2018. Även om två av kommunmålen minskat 
uppnår alla kommunmålen en god måluppfyllelse, då de ligger över 50 %. Flera av måtten 
som inte har uppnåtts har ökat, men når inte upp till det satta målet. Det finns alltså en 
positiv utveckling/trend av måluppfyllelsen. 
 
Koncernens resultat var 34,4 mkr. 
Kommunens bokförda resultat uppgår till 4,3 mkr, jämfört med justerat budgeterat  
10,7 mkr, d.v.s. -6,3 mkr sämre än budget. Ursprunglig budget var på 14,0 mkr men 
försämrades till 10,7 mkr i och med att första avräkningen på barn- och elevpeng på  
3,3 mkr togs ur eget kapital. 
Nämndernas budgetunderskott var -13,4 mkr. Intäkter från skatter och statsbidrag blev  
-1,5 mkr lägre än budget. Avskrivningskostnader blev 4,6 mkr lägre än budgeterat och 
Finansnettot 4,0 mkr bättre än budget. 
Särskilda satsningar i budget 2018: 
Kommunstyrelsens ram har förstärkts med 2,0 mkr för mark och sanering.  Den har 
använts till en utökning av personalen för att forcera arbetet med exploateringar. Totala 
kostnaden var 2,2 mkr, ett underskott med 0,2 mkr. 
Kultur- och fritidsnämnden satsningen på ett avtal för uppstart och drift av sportboendet på 
Ramdalens idrottsplats är tecknat med Onyx innebandysällskap. Avtalstiden är 2018-03-
22 till 2021-03-21. Satsningen ingår i budgeten med 0,3 mkr. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ram har förstärkts för att kunna möta ett ökat antal 
invånare genom att utveckla arbetet och strategierna kring bostadsplanering, revidering av 
översiktsplan, utveckling av näringslivsklimat, främja företagsetableringar med mera. 
Översiktsplan ”Oxelösund 2030”, Fördjupad Översiktsplan för Skärgården och detaljplaner 
för Vildvinet och Stenvikshöjden vann laga kraft under 2018. Flera detaljplaner pågår. 
Utbildningsnämndens ram har förstärkts med 2,0 mkr för yrkesutbildningar. Effekten av 
satsningen är mycket stor. Av 40 svetselever som gick ut på praktik innan sommaren 2018 
fick 39 sommarjobb (varav alla, utom 4 har fått förlängt även under hösten). Ytterligare ett 
exempel är att nästan alla som läser barnskötarutbildningen på distans redan har en 
visstidstjänst på en förskola i Oxelösund eller Nyköping under pågående studier. 
Utbildningsnämndens ram har också förstärkts med 4,0 mkr för att möta volymökningen 
inom SFI och Komvux. Medel har finansierat en biträdande rektor och fler sfi- och 
svalärare, studiehandledare m.m. Detta har möjliggjort att det systematiska 
kvalitetsarbetet på SFI har utvecklats snabbare. Dessutom har nya metoder för snabbare 
genomströmning av elever implementerats löpande sedan hösten 2017.  
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Investeringsbudgeten uppgick till 268,6 mkr och utgifterna till 88,1 mkr och berör 79 st 
projekt. De flesta är av mindre ekonomisk storlek, men 13 projekt har utgifter överstigande 
1,0 mkr under året och fem projekt kostade under året mer än 5,0 mkr. Dessa är: 
Framtidens förskola och skola,    19,7 mkr 
Ramdalensskolan, fortsatt sanering,     5,3 mkr 
Lägerboendet,       9,3 mkr 
Utbyte av gatubelysning till LED-belysning,    5,2 mkr 
Utbyggnad av väg Aspaleden – Sundsör, område Truckstop,   5,6 mkr 
I samband med beslut om årsredovisningen ska kommunfullmäktige också ta ställning till de 
äskanden om tilläggsbudgetering av ej förbrukade medel från 2018 som nämnderna önskar 
föra över som förstärkt investeringsutrymme till 2019.  
Av dessa ej förbrukade medel, 180,5 mkr, föreslås 160,3 mkr budgeteras för att 
avsluta 59 olika pågående projekt. Dessutom föreslås 6,8 mkr ytterligare tillföras 
investeringsreserven 2019 så att det finns medel för andra projekt som projekterats 
men ännu behöver uppdaterade offerter och beslut. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-03-06 - Ks § 53 
Tjänsteskrivelse Ks 
Årsredovisning 2018_till KF.pdf 
Investeringar TB till 2019 (Till KS).xlsx  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
• Årsredovisningen fastställs. 

• Medel för ej färdigställda investeringar från 2018, omfattande 167 064 tkr, överförs i 
form av tilläggsbudget som förstärkt investeringsutrymme till 2019, och tilldelas: 
Kommunstyrelsen  145 240 tkr 
Utbildningsnämnden          804 tkr 
Vård- och omsorgsnämnden        1 228 tkr 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden   12 235 tkr 
Kultur- och fritidsnämnden         761 tkr 
Investeringsreserven 2018      6 796 tkr 

• Överföring från en öronmärkning under eget kapital för avsättning för 
pensioner på 9,5 mkr till resultatutjämningsreserv (RUR). Avsättningen är 
gjort innan RUR och nya regler för balanskravsresultatet fanns. 
Avsättningen läggs över i RUR som då blir totalt 49,5 mkr. 
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Förslag 
 
Patrik Renfors (V), Catharina Fredriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut 
 
 
Beslut till: 
 
Revisorerna (FÅ)  Ekonomichef (FK) 
Förvaltningschefer (FK)  Kommunstrateg (FK) 
Personalchef (FK)  Controller (FK) 
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Kf §26        Dnr KS.2018.206               
 
 
Beviljande om ansvarsfrihet för kommunens verksamheter 
2018  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
• Bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna, fullmäktigeberedningen för 

förslag till politisk organisation, fullmäktigeberedningen för att ta fram en plan för 
hantering av hot och våld. Gemensamma nämnd för intern service. 
Överförmyndarnämnden, Trosa Gnesta och Oxelösund gemensamma växelnämnd. 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård och patientnämnden samt de 
förtroendevalda i dessa organ. 

• Anmärkning riktas emot utbildningsnämnden för bristande ledning, styrning och 
uppföljning.  

• Beslutet motiveras med hänvisning till revisionsberättelsen. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras för kommunens 
nämnder och styrelse 2018. Kommunens revisorer, har granskat den verksamhet som 
under 2018 bedrivits i styrelsen och nämnderna. 
Revisorerna riktar anmärkning emot utbildningsnämnden. Anmärkningen emot 
utbildningsnämnden är för bristande ledning, styrning och uppföljning. 
Revisorerna tillstyrker vidare att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och nämnder 
ansvarsfrihet. 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning bereder kommunfullmäktiges ordförande i samråd 
med vice ordförandena frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning som 
kommunrevisionen riktar emot nämnder och styrelsen med anledning av årsredovisningen. 
Presidiet har begärt förklaringar från utbildningsnämnden med anledning av anmärkningen 
som revisorerna riktar. 
Presidiet föreslår att kommunens verksamheter beviljas ansvarsfrihet, men att 
utbildningsnämnden får anmärkning. Presidiet delar revisionsberättelsens motivering och 
bedömning till varför nämnden ska få anmärkningar och är därför inte av någon annan 
uppfattning än att föreslå kommunfullmäktige att rikta anmärkning. 
 
Under den här rubriken kan du vidareutveckla ärendet som inte får plats i 
sammanfattningen.  
 
Områden som kan vidareutvecklas är till exempel ekonomi och 
medborgarperspektivet. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Beviljande av ansvarsfrihet för kommunens verksamheter 2018 
Revisionsberättelse för år 2018 
Granskning ÅR och bokslut Oxelösund 2018.pdf 
Årsredovisning 2018_till KS_190227.pdf 
Granskningsrapport för år 2018 - Förab 
Granskningsrapport för år 2018 - Kustbostäder 
Granskningsrapport för år 2018 - Oxelö Energi  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Utbildningsnämndens ordförande Britta Bergström (S) svarar på revisorernas 
anmärkning 
 
Nämnden ser allvarligt på den anmärkning som revisorerna riktar. Nämnden tar till sig av 
kritiken.  Vid nämndsammanträdet i april ger nämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram 
riktlinjer för det systematiska kvalitetsarbetet för att säkerställa att huvudmannen ges 
förutsättningar att uppfylla lagens krav gällande ledning, styrning och uppföljning. Nämnden 
har tidigare fått löpande redovisningar av hur utvecklingen av arbetet går men genom att 
riktlinjer tas fram ökar nämndens styrning och uppföljning av det systematiska 
kvalitetsarbetet. 
Därutöver kommer nämnden under 2019 att följa upp måluppfyllelse på individ-, grupp – 
enhets- och huvudmannanivå vid delårsbokslut och helårsbokslut. Förvaltningen har 
däremellan uppdraget att redovisa eventuella brister i måluppfyllelse samt de åtgärder som 
detta föranleder. Eftersom det ännu är oklart när det nya administrativa systemet är 
implementerat fullt ut ger nämnden i uppdrag till förvaltningen att vidta nödvändiga åtgärder 
så att uppföljning av måluppfyllelse kan ske även utan systemstöd.  
Nämnden kommer att fortsatt följa upp ärendet, Systematiskt kvalitetsarbete, kontinuerligt 
under året vid varje nämndsammanträde för att säkerställa att nämndens styrning, ledning 
och uppföljning av målen sker på ett adekvat och ändamålsenligt sätt.  
 
Utbildningsnämndens presidium står bakom svaret. 
 
 
Presidiets förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
• Bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna, fullmäktigeberedningen för 

förslag till politisk organisation, fullmäktigeberedningen för att ta fram en plan för 
hantering av hot och våld. Gemensamma nämnd för intern service. 
Överförmyndarnämnden, Trosa Gnesta och Oxelösund gemensamma växelnämnd. 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård och patientnämnden samt de 
förtroendevalda i dessa organ. 

• Anmärkning riktas emot utbildningsnämnden för bristande ledning, styrning och 
uppföljning.  

• Beslutet motiveras med hänvisning till revisionsberättelsen. 
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Beslut till: 
Alla nämnder (FK) 
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Kf §27        Dnr KS.2019.50               
 
 
Reviderad bolagsordning Förab  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Godkänna revidering av bolagsordning för Oxelösunds kommuns förvaltnings AB § 
7 så att denna ges lydelsen ”Styrelsen ska bestå av fem ledamöter, samt tre 
suppleanter”. Beslutet genomförs med omedelbar verkan. 
 
Sammanfattning 
 
Bolagsordningen för Oxelösunds kommuns förvaltnings AB behöver revideras genom att 
förändra § 7 som reglerar val av styrelseledamöter.   

 
I dagens bolagsordning finns en begränsning att högst 3 av 5 ordinarie 
styrelseledamöter får sitta i Kommunstyrelsen (se bilaga 1 bolagsordning Förab § 
7). För att förenkla nomineringsarbetet för de politiska partierna vid val av ny 
styrelse till Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB föreslås att denna begränsning 
stryks ur bolagsordningen med omedelbar verkan. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-04-03 - Ks § 55 
Tjänsteskrivelse Ks 
Bolagsordning_foer_Oxeloesunds_kommuns_foervaltnings_AB med ändring.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Godkänna revidering av bolagsordning för Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB 
§ 7 så att denna ges lydelsen ”Styrelsen ska bestå av fem ledamöter, samt tre 
suppleanter”. Beslutet genomförs med omedelbar verkan. 
 
 
Beslut till: 
Förabs VD (FÅ) 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 21 (58) 
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2019-04-03   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §28        Dnr PLAN.2018.6               
 
 
Ändring av Stadsplan för Baraområdet  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Detaljplanen med tillhörande planhandlingar antas. 
 
Sammanfattning 
 
TOBE Teknik AB inkom 2018-06-21 med en begäran om planändring för fastigheterna 
Konstsmeden 1–6 i gällande stadsplan för Baraområdet (04-OXS-93) som vann laga kraft 
1970. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fick 2018-09-19 i uppdrag att ta fram ett 
planförslag för berört område. 
Ändringen av stadsplanen innebär att det befintliga industriområdet får en justerad högsta 
byggnadshöjd, från 6 till 9 meter. Utöver det behöver befintlig transformatorstation 
kompletteras för att kunna klara den effekt som området har behov av, därför inrättas ett E-
område inom industriområdet. Befintliga industrifastigheter ligger idag delvis inom Allmän 
plats, park. Avsteg har beviljats under lantmäteriförrättning i samråd med kommunens 
stadsarkitekt. För att förtydliga detta läggs nu denna mark ut som industri även i 
stadsplanen. I övrigt lämnas stadsplanen orörd. Ingen annan aspekt av den gällande 
stadsplanen prövas i den här processen. 
 
En byggnadshöjd på 6 meter inom ett industriområde är relativt lågt. En justering av 
byggnadshöjden bedöms kunna genomföras utan att det innebär någon betydande 
påverkan på omkringliggande fastigheter. Dels för att området i sig redan har 
industrikaraktär, dels för att områdena avgränsas av vägar och träd. Sikt in på 
industriområdet förekommer men begränsas av detta faktum. 
 
Vid ändring av detaljplan är det bara den specifika ändringen som medborgare och 
samrådsparter får lämna synpunkter på. 
Ändringen av stadsplanen var ute på samråd under november. Under denna tid 
inkom 4 yttranden varav 2 utan erinran. Yttranden från Lantmäteriet och 
Länsstyrelsen har bemötts i en Samrådsredogörelse. Synpunkterna har lett till en 
mindre utökning av industriområdet samt redaktionella ändringar i plankarta och 
fastighetsförteckning. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-03-06 - Ks § 50 
Tjänsteskrivelse Plan - antagande Kf 
Plankarta Baraområdet A0L Antagande m beskrivning 
Planbeskrivning Stadsplan 1604 
Granskningsutlåtande 
Protokoll 2019-02-20 - Msn §1  
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Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Detaljplanen med tillhörande planhandlingar antas. 
 
 
Beslut till: 
MSF Plan (för åtgärd) 
Sökanden (för kännedom) 
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Kf §29        Dnr KS.2019.12               
 
 
Revidering av Upphandlingspolicy  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige antar förslaget till revidering av upphandlingspolicyn daterad 
2018-12-21. 
 
 
Sammanfattning 
 
Oxelösund kommuns nuvarande upphandlingspolicy behöver uppdateras för att kunna möta 
kommunens ambitioner att alltid agera professionellt i våra affärer. I vår nuvarande policy 
finns ingenting reglerat angående mutor och jäv, vilket bör finnas med i en 
upphandlingspolicy.  
I Kommunstyrelseförvaltningens förslag till ny policy har det tillkommit en punkt med 
rubriken ”Otillåten påverkan” som beskriver kommunens inställning till mutor, jäv och annan 
otillåten påverkan. 
Det har även tillkommit en punkt med rubriken ”Direktupphandling till lågt värde”, som 
reglerar de inköp kommunen gör till lågt värde.  
Utöver ovanstående punkter skiljer sig inte Kommunstyrelseförvaltningens förslag 
till ny policy märkvärdigt mot den gällande policyn. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-03-06 - Ks § 52 
Tjänsteskrivelse Ks - Revidering av Upphandlingspolicy 
Förslag Upphandlingspolicy  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige antar förslaget till revidering av upphandlingspolicyn daterad 
2018-12-21. 
 
 
Beslut till: 
Upphandlingsansvarig (FÅ) 
Kommunchef (FK) 
Ekonomichef (FK) 
Personalchef (FK) 
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Kf §30        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 31 december 2018: 
SoL: 
Äldreomsorg 5 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: 4 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader 
från beslutsdatum. 
 
 
Beslutsunderlag 
Von § 17 - Rapportering ej verkställda beslut kvartal 4 2018  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Vård och omsorgsnämndens förslag 
 
Rapporten godkänns. 
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Beslut till: 
Revisorerna 
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Kf §31        Dnr MEX.2017.40               
 
 
Båt och Motor  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Tomträtterna Oxelö 8:37 och Oxelö 8:38 förvärvas av Båt och Motor och arrendeavtal för 
arrende inom Oxelö 8:20 avslutas i förtid. 
Avtal för köp av Oxelö 8:37 och Oxelö 8:38 och överenskommelse om upphörande av 
arrende till en total ersättning av 8,23 mkr fastställs. 
Köp av tomträtter och avflyttningsersättning finansieras via investeringsmedel 
Ramdalsskolans kök budget 2019. 
Kommunstyrelsen skriver på avtalen. 
 
Sammanfattning 
 
Ägarna av Båt och motor har sedan en längre tid verksamhet etablerad på tomträtterna 
Oxelö 8:37 och Oxelö 8:38 samt arrenderat mark av kommunen inom fastighet Oxelö 8:20. 
Företagets verksamhet består bland annat av försäljning av husbilar, båtar och tillbehör. 
Dialog har under en tid förts mellan Oxelösunds kommun och ägarna av Båt och Motor med 
anledning av Båt och Motors önskan att utöka sitt verksamhetsområde. Mot bakgrund av 
gällande översiktsplan är kommunens intresse att utöka verksamhetsområde begränsat. 
Förhandlingar har därför istället kommit att omfatta att Oxelösunds kommun köper mark av 
Båt och Motor, 2 tomträtter, Oxelö 8:37, Oxelö 8:38 samt att arrendeavtalet via 
överenskommelse mellan kommunen och Båt och Motor upphör i förtid. Oxelösunds 
kommun betalar enligt förslaget avflyttningsersättning till Båt och motor på grund av avtalets 
förtida upphörande. I ersättning för förtida upphörande av arrendeavtal ingår köp av bryggor 
för 800 000 kr enligt utförd värdering. Totalt en investering på 8 230 000 kr. 
En värdering av tomträtterna på fastigheterna Oxelö 8:37 och Oxelö 8:38 har genomförts 
och värderats till 4 400 000 kronor. 
Investeringen finansieras via en omprioritering av beslutade investeringar för 2019 objekt 
ombyggnad Ramdalskolans kök (17,8 mkr) 
Överenskommelsen om upphörande av arrendeavtal i förtid innebär en sammanlagd förlust 
av arrendeintäkt för kontraktstiden med 269 777. 50 kr.  
Oxelösunds kommun har för avsikt att omvandla avsett området inklusive omkringliggande 
område så att bostäder kan byggas. För att ges möjlighet att skapa ett nytt område med 
bostadsbebyggelse innebär det bland annat att arbete med ny detaljplan måste 
genomföras. 
Oxelösunds kommun tillträder området 30 december 2019 eller tidigare datum som 
parterna kommer överens om. 
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 31:a januari 
2019 och beslutade då att återremittera ärendet med beslutet att klargöra olika 
ansvarsfrågor i samband med köpet. 
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De efterfrågade ansvarsfrågorna är utredda och avtalsförslag med anledning av 
denna utredning har upprättats med hjälp av advokat Nils Larsson och i förhandling 
med Örjan Berg, Båt och Motor AB. Reviderade avtal bilägges kallelsen 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-03-06 - Ks § 48 
Tjänsteskrivelse Ks Båt & Motor avtal 
(ver 2) Överenskommelse om upphörande av arrendeavtal på fastighet oxelö 8:20 (båt och 
motor) 
(ver2) Överenskommelse om upphörande av arrendeavtal på fastighet Oxelö 8:20 ((Båt och 
Motor)  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Tomträtterna Oxelö 8:37 och Oxelö 8:38 förvärvas av Båt och Motor och arrendeavtal för 
arrende inom Oxelö 8:20 avslutas i förtid. 
Avtal för köp av Oxelö 8:37 och Oxelö 8:38 och överenskommelse om upphörande av 
arrende till en total ersättning av 8,23 mkr fastställs. 
Köp av tomträtter och avflyttningsersättning finansieras via investeringsmedel 
Ramdalsskolans kök budget 2019. 
Kommunstyrelsen skriver på avtalen. 
 
Förslag 
 
Catharina Fredriksson (S), Dag Bergentoft (M), Björn Johansson (MP), yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Beslut till: 
KC (FK) 
MEX (FÅ) 
Ekonomi (FÅ) 
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Kf §32        Dnr KS.2018.194               
 
 
Utvärdering av målstyrning och roller för kommunstyrelsen och 
kommunen som helhet 2018  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
1. Redovisningen godkänns. 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att kommunens Policy för 

målstyrning och roller ingår som en del i introduktionen av nya folk- och 
förtroendevalda politiker. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över policyn och, vid behov, lämna 
förslag till revideringar. 

 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige antog 2012 Policy för målstyrning och roller i 
Oxelösunds kommun (2012-02-15, § 13). Hur policyn efterlevs ska följas 
upp och utvärderas en gång per år av samtliga nämnder och förvaltningar 
för redovisning till kommunfullmäktige.  
Med utgångspunkt i nämndernas utvärderingar bedömer 
kommunstyrelseförvaltningen att policyn i stort sett fungerar som avsett. 
Det vill säga att den ger förutsättningar för ett effektivt och förtroendefullt 
samarbete mellan politiker och tjänstemän. 
Kommunstyrelseförvaltningen noterar också att ett antal 
förbättringsområden förts fram i utvärderingarna: 

o Facklig samverkan bör ske så tidigt som möjligt vid förändringar så att 
riskbedömningar, med mera, kan genomföras i god tid.  

o Policyns spelregler inte alltid följs. Bland annat på grund av gråzoner 
där ansvarsfrågan kan vara svår att bedöma. 

o Det finns brister när det handlar om de anställdas (chefernas) 
kännedom om policyn och det finns behov av informations-
/utbildningsinsatser. 

o Det är oklart vem som ansvarar för att informera och utbilda nya 
förtroendevalda som tillkommer under mandatperioden.  

o Samarbetet mellan förtroendevalda och anställda kan behöva 
tydliggöras.   

o Policyn reviderades senast 2013 (KF § 26) och det finns behov av en 
översyn och eventuella revideringar.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag 
att säkerställa att policyn kommuniceras till förtroendevalda politiker som 
tillträder under mandatperioden. 
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Eftersom policyn senast reviderades 2013 föreslår förvaltningen också en 
översyn med förslag till eventuella revideringar av policyn. Parallellt med 
översynen, och som en konsekvens av densamma, bör rutinen för årlig 
utvärdering (kommunchefen 2014-05-23) ses över av 
tjänstemannaorganisationen. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-03-06 - Ks § 51 
Tjänsteskrivelse Ksf 2019-02-26  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 

1. Redovisningen godkänns. 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att kommunens Policy för målstyrning och 

roller ingår som en del i introduktionen av nya folk- och förtroendevalda politiker. 
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över policyn och, vid behov, lämna förslag till 

revideringar. 
 
 
Beslut till: 
Kommunchef (FÅ) 
Kommunstrateg (FK) 
Utredare (FK)  
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Kf §33        Dnr KS.2018.41               
 
 
Svar på motion om utredning om nybyggnation av en ishall vid 
Ramdalens idrottsplats inklusive eventuell samlokalisering med en 
ny sporthall  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen avslås. 
 
 
Sammanfattning 
 
Björn Johansson (MP) och Sandra Landin (MP) lämnade 2018-02-14 in motion om att 
påbörja en utredning om de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för byggnation och 
drift av en ishall vid Ramdalens idrottsplats eller på annan lämplig plats i kommunen. I detta 
ingår att även utreda möjligheterna att samlokalisera ishallen med en ny sporthall som 
ersätter den nuvarande Ramdalens sporthall. 
Kultur och fritidsnämnden har vid sitt sammanträde den 17:e april beslutat om yttrande över 
motionen. Av nämndens yttrande framgår att en konstfrusen is har en mycket hög 
driftskostnad då den är personal-, maskin- och energikrävande. Nämnden bedömer vidare i 
sitt yttrande att det idag inte finns någon förening som har behov av en ishall. Därmed 
kommer det att ta lång tid innan ishallen genererar full bokning på helg- och kvällstid. Vidare 
framhålls att om en ishall ska användas för mässor och evenemang så är det kostsamt att 
värma hallen och täcka isen vilket medför att hallen inte är konkurrensmässig gentemot 
andra hallar i området då dessa används till mässor eller evenemang. 
Kultur och fritidsnämnden framhåller i sitt yttrande att genom att i första hand tillgodose 
behoven av hallar till de föreningar som idag är aktiva och har behov av inomhusytor kan 
man säkra att nuvarande fritidsutbud kan utvecklas och bibehållas. Nämnden förordar 
därför i sitt yttrande att en eventuell satsning av medel till ny idrottsanläggning prioriteras till 
en ny sporthall som också kan användas till andra evenemang. 
Kommunstyrelseförvaltningen ställde sig bakom KFN:s yttrande. 
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige den 12/12-2018 § 162 med motiveringen 
att det ska presenteras en utredning med tekniska och ekonomiska förutsättningar 
Ärendet skickades då till KFF med frågan om det med kort varsel var möjligt att göra en 
sådan utredning som efterfrågades. Svaret på frågan framgår nedan. 
Att KFF/KFN skall göra en ingående utredning om att bygga en ishall med kombinerad 
sporthall kräver att det finns resurser till en sådan utredning samt kompetens. Det är att 
börja i fel ände och resursslöseri att påbörja en sådan utredning om vad det kostar att 
bygga något. Det måste först göras en behovsanalys om vilken typ av anläggning som 
behövs i framtiden i kommunen/kommunerna. Idag står två ishallar halvtomma i Nyköping 
och underlaget är sviktande. Förslaget är att istället när och om man tar ett beslut om att 
bygga en hall - ta ett övergripande tag på hela området för en helhetssyn om hur det ska 
utvecklas i sin helhet. I den kanske man bedömer att en miniishall 15x15 meter som behövs 
eller inte och KFF kan fram till dess undersöka behovet i kommunerna.  
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Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att tillägga till KFF:s svar. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-03-06 - Ks § 54 
Tjänsteskrivelse Ks - Motion ishall Ramdalens idrottsplats 
Protokoll 2018-12-12 - Kf §162 
Kfn § 20 - Yttrande över motion om utredning av nybyggnation av ishall 
Motion om utredning om nybyggnation av en ishall vid Ramdalens idrottsplats inklusive 
eventuell samlokalisering med en ny sporthall  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Motionen avslås. 
 
 
Förslag 
 
Patrik Renfors (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Björn Johansson (MP) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag att 
motionen ska avslås och Björn Johanssons (MP) förslag att motionen ska bifallas 
och ställer dessa mot varandra och finner kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begärs 
 
Votering 
 
Ja för kommunstyrelsens förslag 
Nej för Björn Johanssons (MP) förslag 
 
Ja 30 röster 
Nej 1 Röst 
(se voteringsprotokoll) 
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Stol Namn Ersätter Parti Röst 

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

10 Jannike Zetterman (SD)    Sverigedemokraterna Ja 
11 Claes-Göran Borrman (S)    Socialdemokraterna Ja 
12 Stefan Johansson (M)    Moderaterna Ja 
13 Björn Johansson (MP)    Miljöpartiet Nej 
14 Mariela Perez (V)    Vänsterpartiet Ja 
15 Martin Bergström (S)    Socialdemokraterna Ja 
16 Luiza Kaminska (M)    Moderaterna Ja 
17 Jan-Eric Eriksson (SD)    Sverigedemokraterna Ja 
18 Klas Lundbergh (L)    Liberalerna Ja 
19 Solveig Lindblom (S)    Socialdemokraterna Ja 
20 Bengt Björkhage (M)    Moderaterna Ja 
21 Ingela Wahlstam (V)    Vänsterpartiet Ja 
22 Linus Fogel (S)    Socialdemokraterna Ja 
23 Birgitta Luoto (S)  Oheila Mozil (S) Socialdemokraterna Ja 
24 Haifaa Alkhaldi (M)    Moderaterna Ja 
25 Göran Bernhardsson (KD)    Kristdemokraterna Ja 
26 Zuber Sahi (M)  Tapio Helminen (M) Moderaterna Ja 
27 Daniel Lundgren (V)    Vänsterpartiet Ja 
28 Håkan Carlsson (S)    Socialdemokraterna Ja 
29 Joakim Öhman (C)  Bo Höglander (C) Centerpartiet Ja 
30 Leif Winnsberger (SD)    Sverigedemokraterna Ja 
31 Tommy Karlsson (S)    Socialdemokraterna Ja 

 
 
Reservation 
 
Björn Johansson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget 
med följande motivering.  
 
Motion om utredning om nybyggnation av en ishall vid Ramdalens idrottsplats inklusive 
eventuell samlokalisering med en ny sporthall. 
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Efter avvecklingen av kommunens konstisanläggning med både bandyplan och 
ishockeyrink har Oxelösunds invånare saknat skridskobanor. Miljöpartiet fick visserligen 
efter avvecklingen bifall för en motion om att åtminstone en mindre naturisbana skulle 
spolas upp när vädret var tillräckligt gynnsamt för detta. Men med undantag för de ytterst 
korta köldperioder som alltså uppstått har barn, ungdomar och vuxna i Oxelösund nu saknat 
fungerande skridskobana under de senaste tio åren. 

Ett E-förslag om en ”konstgjord isplan” som lämnades in 2017-09-22 av klass 5E på 
Ramdalsskolan fick under omröstningstiden hela 431 röster. Miljöpartiet såg naturligtvis 
positivt på förslaget men insåg samtidigt att även utnyttjandet av en konstisbana utomhus 
begränsas av klimatet samtidigt som driftkostnaderna påverkas negativt.  

Ett totalekonomiskt och miljömässigt optimalt alternativ skulle därför kunna vara en ishall 
med en ishockeyrink. Först och främst för att issäsongen säkras men dessutom för att en 
sådan hall kan ha ett mycket brett användningsområde även under resten av året. Dels för 
andra idrotter men även för tex konserter, mässor och andra evenemang.  

En möjlighet att också väsentligt bredda och öka underlaget för det nya lägerboendet på 
Ramdalens IP eftersom intresset från omvärlden för vår ouppvärmda konstgräsplan för 
fotboll minskat i takt med att många både uppvärmda som ouppvärmda konstgräsplaner 
tillkommit i andra kommuner under de senaste 10 åren. 

Därför har vi yrkat på att en utredning genomförs om de tekniska och ekonomiska 
förutsättningarna för byggnation och drift av en ishall vid Ramdalens idrottsplats eller på 
annan lämplig plats i kommunen. I detta ingår att även utreda möjligheterna att 
samlokalisera ishallen med en ny sporthall som ersätter den nuvarande Ramdalens 
sporthall som annars är i mycket stort behov av upprustning och modernisering. Vi bedömer 
att stora samordningsvinster både ur energisynpunkt och möjligheter till samnyttjande av 
omklädningsrum mm kan uppnås med en sådan kombinationslösning.    
 
Kultur- och fritidsnämndens yttrande över motionen är fortfarande - trots återremiss med 
motiveringen att det skulle presenteras en utredning med tekniska och ekonomiska 
förutsättningar - ofullständig och uppfyller långt ifrån det krav på beredningsunderlag som 
anges i Kommunstyrelseförvaltningens ”Begäran om yttrande”. T.ex. ifrågasätter nämnden 
trots avsaknad av behovsutredning behoven av en ishall, samtidigt som man utan några 
som helst sifferunderlag hävdar såväl höga driftkostnader som – genom nämndens 
ordförande i kommunfullmäktige - påstår att investeringen i en ishall skulle utgöra en 
bråkdel av kostnaden för en ny sporthall. 
 
I nämndens yttrande påstås även att ”idag står två ishallar halvtomma i Nyköping och 
underlaget är sviktande”, samtidigt som vi har fått positiva reaktioner på vår motion från 
Nyköpingsföreningar som b.la anmält intresse för att utöva curling i Oxelösund pga 
bristande istider i Nyköping.  
 
Vad som inte alls nämns är betydelsen av en tillgänglig isbana för skolbarnen i Oxelösund. 
Inte heller den sociala betydelsen av en träffpunkt för barn och vuxna i alla åldrar att kunna 
mötas på en skridskobana utan tävlingsmoment. Inte minst ur integrationssynpunkt. 
 
Anser Kommunfullmäktige verkligen att ett rimligt alternativ för barn och ungdomar i 
Oxelösund är att ta sig 1,5 mil till Rosvalla i Nyköping för att i mån av tider där kunna åka 
skridskor? Från Miljöpartiets sida anser vi inte det.  
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. 
Då vår motion om utredning om nybyggnation av en ishall vid Ramdalens idrottsplats 
inklusive eventuell samlokalisering med en ny sporthall efter votering nu avslås av samtliga 
övriga partier i Kommunfullmäktige reserverar jag mig därför mot beslutet.  
 
Oxelösund 2019-04-03 
 
Miljöpartiet de gröna i Oxelösund 
 
 
Beslut till: 
Kultur och fritidsnämnden (FK) 
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Kf §34        Dnr KS.2018.161               
 
 
Val av huvudmän till Sörmlands sparbank  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Som huvudmän för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till slutet av den 
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige utses: 
 
Huvudman Britta Bergström  S 
Huvudman Dag Bergentoft  M 
 
 
Beslutsunderlag 
Valutskottets förslag 2019-04-03 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunfullmäktiges valutskotts förslag 
 
Som huvudmän för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till slutet av den 
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige utses: 
 
Huvudman Britta Bergström  S 
Huvudman Dag Bergentoft  M 
 
 
 
Beslut till: 
Sörmlands sparbank  
Valda 
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Kf §35        Dnr KS.2018.161               
 
 
Val av ombud till årsstämma i Förab, Kustbostäder och Oxelö 
Energi 
Bolagsstämma  
  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Till ombud väljs Linda Hägglund (S) som ordinarie och Nina Wikström-Tiala (S) 
som ersättare. 
 
 
Sammanfattning 
 
Enligt företagspolicyn utser Kommunfullmäktige ombud och ombudsersättare till 
årsstämma i moderbolaget (Förab) och dotterbolagen (Kustbostäder i Oxelösund 
AB och Oxelö Energi AB). 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Förslag 
 
Catharina Fredriksson (S) föreslår Linda Hägglund (S) som ordinarie och Nina 
Wikström-Tiala (S) som ersättare.  
 
 
Beslut till: 
Valda 
Förab 
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Kf §36        Dnr KS.2018.161               
 
 
Val av styrelse och lekmannarevisorer till Förab  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Som styrelse och lekmannarevisorer för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till 
slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige utses: 
 
Ordförande Catharina Fredriksson S 
Vice Ordförande Patrik Renfors  V 
Ledamot Linus Fogel S 
Ledamot Dag Bergentoft M 
Ledamot Göran Bernhardsson KD 
Ersättare Björn Johansson MP 
Ersättare Ingela Wahlstam V 
Ersättare Katarina Berg M 
   
Revisor Mayvor Lundberg S 
Revisor Lennart Nilsson S 
Revisor Lars Fornarve V 
Revisor Eva Asthage M 
Revisor Lars Johansson L 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Valutskottets förslag 2019-04-03 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunfullmäktiges valutskotts förslag 
 
Som styrelse och lekmannarevisorer för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till 
slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige utses: 
 
Ordförande Catharina Fredriksson S 
Vice Ordförande Patrik Renfors  V 
Ledamot Linus Fogel S 
Ledamot Dag Bergentoft M 
Ledamot Göran Bernhardsson KD 
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Ersättare Björn Johansson MP 
Ersättare Ingela Wahlstam V 
Ersättare Katarina Berg M 
   
Revisor Mayvor Lundberg S 
Revisor Lennart Nilsson S 
Revisor Lars Fornarve V 
Revisor Eva Asthage M 
Revisor Lars Johansson L 
 
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och börjar med att fråga 
kommunfullmäktige om de antar förslaget till ledamöter till Förabs styrelse och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 
Därefter frågar ordförande om kommunfullmäktige antar förslaget att välja 
Catharina Fredriksson (S) till ordförande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt detta. 
Därefter frågar ordförande om kommunfullmäktige antar förslaget att anta Patrik 
Renfors (V) till vice ordförande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
detta. 
Ordförande frågar sedan om man kan välja de föreslagna ersättarna och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
Avslutningsvis frågar ordförande om de föreslagna revisorerna och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
 
Beslut till: 
Förab 
Valda 
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Kf §37        Dnr KS.2018.161               
 
 
Val av styrelse och lekmannarevisorer till Oxelö Energi AB  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Som styrelse och lekmannarevisorer för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till 
slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige utses: 

Ordförande  Benita Vikström S 
Vice Ordförande Emil Carlsson V 
Ledamot Rune Tschemernjack S 
Ledamot Ann Svensson S 
Ledamot Erik Zetterlund M 
Ledamot Anna Philipsson M 
Ledamot Per Ahl M 
Ersättare Martin Bergström S 
Ersättare Bengt Lundström S 
Ersättare Erland Lindkvist S 
Ersättare Aimo Konttinen V 
Ersättare Stefan Andersson M 
Ersättare Anders Lundgren M 
Ersättare Mårthen Backman M 
   
Revisor Mayvor Lundberg S 
Revisor Lennart Nilsson S 
Revisor Lars Fornarve V 
Revisor Eva Asthage M 
Revisor Lars Johansson L 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Valutskottets förslag 2019-04-03 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunfullmäktiges valutskotts förslag till beslut 
 
Som styrelse och lekmannarevisorer för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till 
slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige utses: 

Ordförande  Benita Vikström S 
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Vice Ordförande Emil Carlsson V 
Ledamot Rune Tschemernjack S 
Ledamot Ann Svensson S 
Ledamot Erik Zetterlund M 
Ledamot Anna Philipsson M 
Ledamot Per Ahl M 
Ersättare Martin Bergström S 
Ersättare Bengt Lundström S 
Ersättare Erland Lindkvist S 
Ersättare Aimo Konttinen V 
Ersättare Stefan Andersson M 
Ersättare Anders Lundgren M 
Ersättare Mårthen Backman M 
   
Revisor Mayvor Lundberg S 
Revisor Lennart Nilsson S 
Revisor Lars Fornarve V 
Revisor Eva Asthage M 
Revisor Lars Johansson L 
 
 
 
Förslag 
 
Dag Bergentoft (M) nominerar Erik Zetterlund (M) till vice ordförande i Oxelö energi 
AB 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och börjar med att fråga 
kommunfullmäktige om de antar förslaget till ledamöter till Oxelö energi ABs 
styrelse och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
Därefter frågar ordförande om kommunfullmäktige antar förslaget att välja Benita 
Vikström (S) till ordförande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
förslaget. 
Ordförande finner att det finns två förslag till vice ordförande, Emil Carlsson (V) och 
Erik Zetterlund (M). 
Då det finns fler nominerade till posten som vice ordförande och detta är ett 
personval kommer sluten omröstning att ske. Justerarna Nina Wikström-Tiala (S) 
och Göran Bernhardsson (KD) 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 1 namn uppföras. 
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en urna.  
Antalet valsedlar räknas till 31. 30 valsedlar är godkända och 1 felaktig.  
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Rösträkningen utfaller enligt följande  
 
Emil Carlsson (V) 16 röster 
Erik Zetterlund (M) 14 röster 
Ogiltiga röster 1 
Ordförande finner således att Emil Carlsson (V) fått flest röster och väljs till vice 
ordförande och Erik Zetterlund (M) väljs till ledamot. 
Ordförande frågar sedan om man kan välja de föreslagna ersättarna och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
Avslutningsvis frågar ordförande om de föreslagna revisorerna och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
 
Reservation 
 
Mårthen Backman (M), Katarina Berg (M), Stefan Johansson (M), Luiza Kaminska 
(M), Zuber Sahi (M), Haifaa Alkhaldi (M), Bengt Björkhage (M), Klas Lundbergh (L), 
Göran Bernhardsson (KD), Joakim Öhman (C), Jan-Eric Eriksson (SD), Jannike 
Zetterman (SD) Leif Winnsberger (SD). 
 
Dag Bergentoft (M) med följande motivering. 
 
Skriftlig reservation val av ordföranden och vice ordföranden. 
Socialdemokraterna har valt att nominera och beslutade att tillsätta samma ordföranden i de 
båda dotterbolagen, Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB. 

Det visade sig under kommunfullmäktiges debatt att Socialdemokraterna enbart ser till sin 
nominering och att andra partier inte ska lägga sig i deras val. Inte ett ord om 
konsekvenserna av ett sådant beslut. Märkligt! 

När nomineringen blev känd via Sörmlands Nyheter så träffades Allianspartierna, 
Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna, och diskuterade frågan om 
lämpligheten med samma ordföranden i båda dotterbolagen. 

Fyra partier vände och vred på frågan och kom fram till att frågan är av en principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. Precis vad som finns inskrivet i ägardirektiv, 
bolagsordning och företagspolicy. Dokumenten är också beslutade av kommunfullmäktige. 

Principen har alltid varit olika styrelser och olika ordföranden i dotterbolagen. 

Att ändra på en så stor och viktig fråga skulle först ha utretts och underställts ägaren, 
kommunfullmäktige. 

Detta står inskrivet i ägardirektivet:  ”Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen, om 
frågan är av sådant slag att den ska underställas Kommunfullmäktige, ska samråd ske med 
Kommunstyrelsen”. 

 

Allianspartierna har hela tiden varit tydliga med att detta inte är en personfråga. Vi känner 
inte till kompetensen hos den nominerade och kommenterar detta heller inte. Vi lägger oss 
egentligen inte i andra partiers nomineringar men frågan är av annan karaktär. 

Innan beslut fattades i kommunfullmäktige så har Dag Bergentoft tagit upp frågan i FÖRAB 
(Oxelösunds förvaltnings AB). 
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Han försökte få frågan belyst i kommunstyrelsen för att sedan underställas 
kommunfullmäktige och följa ägardirektivet. Beslutet i FÖRAB blev att anlita en konsult från 
revisionsbolaget PWC. Enligt kommunallagen ska styrelsen utses av kommunfullmäktige.  

Innan kommunfullmäktige, sammanträdde valutskottet. Då det blev känt att 
Socialdemokraterna stod fast vid sitt beslut att välja samma styrelseordföranden i 
dotterbolagen. Då nominerade Bergentoft två andra kandidater, Erik Zetterlund och Sten 
Nordlander till dotterbolagen. 

Enskilt har båda personerna en hög kompetens att leda bolag. 

Om Socialdemokraterna vid tillfället valt att tänka om, att inte välja samma ordföranden 
hade vi inte lämnat något annat förslag. 

Det är mycket märkligt att Socialdemokraterna inte någon gång i debatten såg någon 
intressekonflikt som kunde uppstå. Däremot nämndes att den nominerade var fullt 
kompetent att vara ordföranden i bolagen. 

Vi anser att det är en fråga av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som borde 
ha utretts och diskuterats i KS innan beslut fattades i kommunfullmäktige. Det anser inte 
socialdemokraterna. 

Samma person som ordf. i de två kommunala dotterbolagen är olämpligt. 

Vi anser att det finns stor risk att det kan uppstå intressekonflikter när dessa bolags 
mellanhavanden, affärstransaktioner, användande av gemensam personal, långsiktiga 
verksamhetsmässiga mål och affärsplaner som delvis ”går ut över” och påverkar det andra 
bolaget. Det bäddar för misstankar om att ett av bolagens bästa inte alltid kommer att 
tillgodoses om det. t.ex missgynnar/gynnar det andra bolaget. 
 
Under sammanträdet nominerade Alliansen Erik Zetterlund och Sten Nordlander till vice 
ordföranden. Majoriteten ansåg tydligen genom röstetalet att de nominerade inte ens stod 
sig i konkurrensen trots hög kompetens. 
 

Det är oppositionens roll att agera när vi anser att något är felaktigt. Att då påtala bristen 
och förändra samt förbättra. 

    
 
Beslut till: 
Valda 
Oxelö energi AB 
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Kf §38        Dnr KS.2018.161               
 
 
Val av styrelse och lekmannarevisorer till Kustbostäder i 
Oxelösund AB  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Som styrelse och lekmannarevisorer för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till 
slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige utses: 

Ordförande  Benita Vikström S 
Vice Ordförande Ingela Wahlstam V 
Ledamot Lena Fornstedt  S 
Ledamot Inge Ståhlgren S 
Ledamot Sten Nordlander M 
Ledamot Kjell Olsson M 
Ledamot Christine Edenborg M 
Ersättare Lennart Samuelsson S 
Ersättare Britta Bergström S 
Ersättare Evert Melander S 
Ersättare Vakant V 
Ersättare Tapio Helminen M 
Ersättare Anne-Marie Offerman L 
Ersättare Joakim Öhman C 
   
Revisor Mayvor Lundberg S 
Revisor Lennart Nilsson S 
Revisor Lars Fornarve V 
Revisor Eva Asthage M 
Revisor Lars Johansson L 
 
 
Beslutsunderlag 
Valutskottets förslag 2019-04-03 
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunfullmäktiges valutskotts förslag 
 
Som styrelse och lekmannarevisorer för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till 
slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige utses: 
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Ordförande  Benita Vikström S 
Vice Ordförande Ingela Wahlstam V 
Ledamot Lena Fornstedt  S 
Ledamot Inge Ståhlgren S 
Ledamot Sten Nordlander M 
Ledamot Kjell Olsson M 
Ledamot Christine Edenborg M 
Ersättare Lennart Samuelsson S 
Ersättare Britta Bergström S 
Ersättare Evert Melander S 
Ersättare Vakant V 
Ersättare Tapio Helminen M 
Ersättare Anne-Marie Offerman L 
Ersättare Joakim Öhman C 
   
Revisor Mayvor Lundberg S 
Revisor Lennart Nilsson S 
Revisor Lars Fornarve V 
Revisor Eva Asthage M 
Revisor Lars Johansson L 
 
 
Förslag 
 
Dag Bergentoft (M) nominerar Sten Nordlander (M) till vice ordförande i 
Kustbostäder i Oxelösund AB 
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och börjar med att fråga 
kommunfullmäktige om de antar förslaget till ledamöter till Kustbostäder i 
Oxelösund ABs styrelse och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
Därefter frågar ordförande om kommunfullmäktige antar förslaget att välja Benita 
Vikström (S) till ordförande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
förslaget. 
Ordförande finner att det finns två förslag till vice ordförande, Ingela Wahlstam (V) 
och Sten Nordlander (M). 
Då det finns fler nominerade till posten som vice ordförande och detta är ett 
personval kommer sluten omröstning att ske. Justerarna Nina Wikström-Tiala (S) 
och Göran Bernhardsson (KD) 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 1 namn uppföras. 
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en urna.  
Antalet valsedlar räknas till 31 och samtliga valsedlar är godkända.   
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Rösträkningen utfaller enligt följande  
 
Ingela Wahlstam (V) 17 röster 
Sten Nordlander (M) 14 röster 
Ordförande finner således att Ingela Wahlstam (V) fått flest röster och väljs till vice 
ordförande och Sten Nordlander (M) väljs till ledamot. 
Ordförande frågar sedan om man kan välja de föreslagna ersättarna och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
Avslutningsvis frågar ordförande om de föreslagna revisorerna och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
 
Reservation 
 
Mårthen Backman (M), Katarina Berg (M), Stefan Johansson (M), Luiza Kaminska 
(M), Zuber Sahi (M), Haifaa Alkhaldi (M), Bengt Björkhage (M), Klas Lundbergh (L), 
Göran Bernhardsson (KD), Joakim Öhman (C), Jan-Eric Eriksson (SD), Jannike 
Zetterman (SD) Leif Winnsberger (SD). 
 
Dag Bergentoft (M) med följande motivering. 
 
Skriftlig reservation val av ordföranden och vice ordföranden. 
Socialdemokraterna har valt att nominera och beslutade att tillsätta samma ordföranden i de 
båda dotterbolagen, Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB. 

Det visade sig under kommunfullmäktiges debatt att Socialdemokraterna enbart ser till sin 
nominering och att andra partier inte ska lägga sig i deras val. Inte ett ord om 
konsekvenserna av ett sådant beslut. Märkligt! 

När nomineringen blev känd via Sörmlands Nyheter så träffades Allianspartierna, 
Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna, och diskuterade frågan om 
lämpligheten med samma ordföranden i båda dotterbolagen. 

Fyra partier vände och vred på frågan och kom fram till att frågan är av en principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. Precis vad som finns inskrivet i ägardirektiv, 
bolagsordning och företagspolicy. Dokumenten är också beslutade av kommunfullmäktige. 

Principen har alltid varit olika styrelser och olika ordföranden i dotterbolagen. 

Att ändra på en så stor och viktig fråga skulle först ha utretts och underställts ägaren, 
kommunfullmäktige. 

Detta står inskrivet i ägardirektivet:  ”Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen, om 
frågan är av sådant slag att den ska underställas Kommunfullmäktige, ska samråd ske med 
Kommunstyrelsen”. 

 

Allianspartierna har hela tiden varit tydliga med att detta inte är en personfråga. Vi känner 
inte till kompetensen hos den nominerade och kommenterar detta heller inte. Vi lägger oss 
egentligen inte i andra partiers nomineringar men frågan är av annan karaktär. 

Innan beslut fattades i kommunfullmäktige så har Dag Bergentoft tagit upp frågan i FÖRAB 
(Oxelösunds förvaltnings AB). 
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Han försökte få frågan belyst i kommunstyrelsen för att sedan underställas 
kommunfullmäktige och följa ägardirektivet. Beslutet i FÖRAB blev att anlita en konsult från 
revisionsbolaget PWC. Enligt kommunallagen ska styrelsen utses av kommunfullmäktige.  

Innan kommunfullmäktige, sammanträdde valutskottet. Då det blev känt att 
Socialdemokraterna stod fast vid sitt beslut att välja samma styrelseordföranden i 
dotterbolagen. Då nominerade Bergentoft två andra kandidater, Erik Zetterlund och Sten 
Nordlander till dotterbolagen. 

Enskilt har båda personerna en hög kompetens att leda bolag. 

Om Socialdemokraterna vid tillfället valt att tänka om, att inte välja samma ordföranden 
hade vi inte lämnat något annat förslag. 

Det är mycket märkligt att Socialdemokraterna inte någon gång i debatten såg någon 
intressekonflikt som kunde uppstå. Däremot nämndes att den nominerade var fullt 
kompetent att vara ordföranden i bolagen. 

Vi anser att det är en fråga av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som borde 
ha utretts och diskuterats i KS innan beslut fattades i kommunfullmäktige. Det anser inte 
socialdemokraterna. 

Samma person som ordf. i de två kommunala dotterbolagen är olämpligt. 

Vi anser att det finns stor risk att det kan uppstå intressekonflikter när dessa bolags 
mellanhavanden, affärstransaktioner, användande av gemensam personal, långsiktiga 
verksamhetsmässiga mål och affärsplaner som delvis ”går ut över” och påverkar det andra 
bolaget. Det bäddar för misstankar om att ett av bolagens bästa inte alltid kommer att 
tillgodoses om det. t.ex missgynnar/gynnar det andra bolaget. 
 
Under sammanträdet nominerade Alliansen Erik Zetterlund och Sten Nordlander till vice 
ordföranden. Majoriteten ansåg tydligen genom röstetalet att de nominerade inte ens stod 
sig i konkurrensen trots hög kompetens. 
 

Det är oppositionens roll att agera när vi anser att något är felaktigt. Att då påtala 
bristen och förändra samt förbättra. 
 
 
Beslut till: 
Kustbostäder AB 
Valda 
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Kf §39        Dnr KS.2018.161               
 
 
Val av ledamöter och ersättare till Oxelösunds Hamn AB  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Som ledamöter och suppleant för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 till slutet 
av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige utses:  
Ledamot Catharina Fredriksson S 
Ledamot Linus Fogel  S 
Ledamot  Dag Bergentoft M 
Ersättare Johan Bergström S 
 
 
Beslutsunderlag 
Valutskottets förslag 2019-04-03 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunfullmäktiges valutskotts förslag 
 
Som ledamöter och suppleant för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 till slutet 
av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige utses:  
Ledamot Catharina Fredriksson S 
Ledamot Linus Fogel  S 
Ledamot  Dag Bergentoft M 
Ersättare Johan Bergström S 
 
 
Beslut till: 
Oxelösunds hamn AB 
Valda 
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Kf §40        Dnr KS.2018.160               
 
 
Avsägelse och val av ersättare i Vård och omsorgsnämnden  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Jonas Lövholm (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Vård och 
omsorgsnämnden. 
 
Till ny ersättare i Vård och omsorgsnämnden väljs Joakim Öhman (C). 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Jonas Lövholm (C) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i vård 
och omsorgsnämnden.  
 
Förslag 
 
Joakim Öhman (C) föreslås som ny ersättare i Vård och omsorgsnämnden. 
 
 
Beslut till: 
Valda 
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Kf §41        Dnr KS.2018.161               
 
 
Avsägelse och val av ledamot i överförmyndarnämnden  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Viktoria Flores Sanchez (V) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
Överförmyndarnämnden.  
 
Ingela Wahlstam (V) väljs till ny ledamot i Överförmyndarnämnden.  
 
Sammanfattning 
 
Viktoria Flores Sanchez (V) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 
Överförmyndarnämnden.  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Ingela Wahlstam (V) föreslås som ny ledamot i Överförmyndarnämnden.  
 
 
Beslut till: 
Valda  
Överförmyndarnämnden  
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Kf §42        Dnr KS.2018.160               
 
 
Val av Vice ordförande i Kultur och fritidsnämnden  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Till 1:e vice ordförande i Kultur och fritidsnämnden väljs 
Malin Björgum (S). 
 
 
Beslutsunderlag 
Valutskottets förslag 2019-04-03 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunfullmäktiges valutskotts förslag 
 
Till 1:e vice ordförande i Kultur och fritidsnämnden väljs 
Malin Björgum (S). 
 
 
Beslut till: 
Vald 
Kultur och fritidsnämnden 
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Kf §43        Dnr KS.2019.51               
 
 
Direktiv till ombud inför bolagsstämman med Förab 2019 
ombudsinstruktion  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Röstombudet vid Förabs årsstämma 2019-05-02 får, under förutsättning av revisorernas 
tillstyrkan, i uppdrag att rösta för 
- att resultaträkning och balansräkning fastställs 
- att tillstyrka disponeringen av bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning 
- att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet samt 
- fastställande av arvoden och ersättningar för Förab i enlighet med av 
kommunfullmäktige beslutade bestämmelser. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige kommer att på sitt sammanträde 2019-04-03 att välja ordinarie 
ombud och ersättande ombud. En av dessa kommer sedan att representera 
Kommunfullmäktige som ägare på årsstämman i Förab 2019-05-02. Inför 
årsstämman har förslag på direktiv till ombudet formulerats. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-03-26. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Röstombudet vid Förabs årsstämma 2019-05-02 får, under förutsättning av revisorernas 
tillstyrkan, i uppdrag att rösta för 
- att resultaträkning och balansräkning fastställs 
- att tillstyrka disponeringen av bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning 
- att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet samt 
- fastställande av arvoden och ersättningar för Förab i enlighet med av 
kommunfullmäktige beslutade bestämmelser. 
 
Beslut till: 
Valda 
VD Förab (FK) 
Kommunstrateg (FK) 
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Kf §44        Dnr KS.2019.17               
 
 
Tilläggsanslag för höjda hyror och höjda kapitalkostnader  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Öka driftanslagen till nämnderna enligt följande  
Kommunstyrelsen                                         652 tkr 
Utbildningsnämnden                                  2 217 tkr 
Vård- och omsorgsnämnden                         640 tkr 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden         607 tkr 
Kultur- och fritidsnämnden                            824 tkr 
 
Summa                                                       4 940 tkr 
 

2. Anslagsökningen på 4 940 tkr finansieras via anslagna medel hos 
finansförvaltningen. 

 
 
Sammanfattning 
 
Budgeten för ökade kapitaltjänstkostnader finns anslagna hos 
finansförvaltningen i Mål och budget 2019. Enligt budgetreglerna ska sedan 
kapitaltjänstkostnader som uppkommer utifrån de investeringar som blivit 
genomförda överföras till respektive nämnds driftbudget kommande år. 
Genom att interna hyror höjs så fördelas kostnader för 
fastighetsinvesteringarna ut till respektive verksamhetsnämnd.  
Förslag till ökade budgetramar 
Kommunstyrelsen,                                   652 tkr 
Utbildningsnämnden,                            2 217 tkr 
Vård- och omsorgsnämnden,                  640 tkr 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,  607 tkr 
Kultur- och fritidsnämnden,                     824 tkr 
Summa                                                 4 940 tkr 
Anslagsökningen finansieras via centralt anslagna medel hos 
finansförvaltningen. 

 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-03-06 - Ks § 42 
Tjänsteskrivelse Ks  
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Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 

1. Öka driftanslagen till nämnderna enligt följande  
     Kommunstyrelsen                                         652 tkr 

Utbildningsnämnden                                  2 217 tkr 
Vård- och omsorgsnämnden                         640 tkr 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden         607 tkr 
Kultur- och fritidsnämnden                            824 tkr 

 
Summa                                                      4 940 tkr 
 

2. Anslagsökningen på 4 940 tkr finansieras via anslagna medel hos 
finansförvaltningen. 

 
 
 
Beslut till: 
Fastighetsekonom (FK) 
Controller (FÅ) 
Ekonomichef (FK) 
Verksamhetsekonom UN (FÅ) 
Verksamhetsekonom VON (FÅ) 
Verksamhetsekonom MSN (FÅ) 
Verksamhetsekonom KFN (FÅ) 
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Kf §45        Dnr KS.2018.160               
 
 
Avsägelser kommunfullmäktige  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Viktor Johnsson (V)   
 
entledigas från sitt uppdrag och ny räkning begärs från länsstyrelsen. 
 
Dagens sammanträde 
 
Viktor Johnsson (V) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
Kommunfullmäktige. 
 
 
Beslut till: 
Länsstyrelsen 
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Kf §46        Dnr KS.2019.53               
 
 
Motion om Utred ägarstyrningen i Oxelösunds kommuns bolag  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Dag Bergentoft (M), Joakim Öhman (C), Klas Lundberg (L) och Göran 
Bernhardsson (KD) lämnar in följande motion 
 

Utred ägarstyrningen i Oxelösunds kommuns bolag 
 
Allianspartierna anser att det är dags att ta ett helhetsgrepp om kommunens bolag och 
deras organisation, antal styrelseledamöter, m.m. 
 
Kommunens koncernbolag FÖRAB äger Oxelö Energi AB samt Kustbostäder AB med egna 
styrelser men delad VD. Bolagen är relativt små och omsätter tillsammans cirka 250 
miljoner kronor. 
 
Syftet med bolagen är enligt kommunens företagspolicy ”att skapa största möjliga nytta för 
kommunen och dess medlemmar” men även ”att möjliggöra ett utnyttjande av 
skattelagstiftningens regler om koncernbidrag”. Här finns en motsättning inbyggd, vilket 
påpekades av Dag Bergentoft och Erik Zetterlund på debattplats i SN den 25 mars 2019. 
 
Eftersom bolagen verkar som monopol så borde taxorna ligga så lågt som möjligt med 
reservation för kommande investeringsbehov, verksamheten drivas med största möjliga 
effektivitet och övervinster återföras till bolagens kunder. 
 
Ytterligare en aspekt som behöver beaktas vid en kommande översyn är styrelsernas 
sammansättning. Den ser ut som följer: 

· FÖRAB med 8 arvoderade ledamöter 
· Oxelö Energi med 7 arvoderade ordinarie ledamöter och 7 arvoderade suppleanter 
· Kustbostäder med 7 arvoderade ordinarie ledamöter och 7 arvoderade suppleanter 

 
Dotterbolagens VD skall rapportera i följande fora: 

· Bolagens styrelser 
· Har underställningsplikt gentemot KF 
· På begäran: rapport till KS, och i vissa ärenden: samråd med KS 
· Underställningsplikt gentemot FÖRAB 
· Kommunledningen 

   
Att detta är en tung organisation med tveksamt syfte och rörig rapportgång som drar 
onödiga kostnader och skapar otydlighet om vilka roller de olika parterna har, torde var och 
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en förstå. Att det behövas 36 förtroendevalda i styrelserna och en komplicerad rapportgång 
för att hålla reda på detta, är inte rimligt när vi anmodas hushålla med resurserna. 
 
Dessutom föreskriver ägardirektiven höga avkastningskrav, vilka vida överstigande 
bolagens reinvesteringsbehov. Dessa övervinster lämnas över till FÖRAB som efter statlig 
vinstbeskattning delar ut vinst till kommunen eller transfererar vinstmedel mellan bolagen. 
 
Dessutom nödgas i dagens organisation elnäts- och fjärrvärmekunder vid behov 
subventionera kommunens fastighetsaffärer. I värsta fall dåliga sådana. 
Kunderna till bolagen smygbeskattas med en dold kommunalskatt och en del av vinsterna 
går kommunen förbi i statlig skatt. 
 
Att lägga ner FÖRAB skulle direkt frigöra 16 miljoner kronor ur balansräkningen och minska 
kostnaderna med 700 000 kronor per år. 
 
Vi vill också peka på att om man försåg Oxelö Energi och Kustbostäder med små, 
självständiga och professionella styrelser som stöd åt bolagens VD, så skulle respektive 
styrelse få sin egen anpassade kompetens för att svara upp mot fastställda krav. Viktigt 
med tanke på att bolagens verksamhet är så väsensskilda. 
 
Alternativet till FÖRAB är att organisera bolagen direkt under kommunfullmäktige, KF. 
Gärna med reviderad Företagspolicy så att den styr mot effektivitet och kundnytta. 
Även ägardirektiven borde kunna revideras så att bolagens affärer är sunda och att de 
långsiktigt finansieras på egna meriter. Slutligen borde inte kommunen smygbeskatta 
bolagens kunder. 
 
Dessa föreslagna åtgärder skulle frigöra kapital, sänka kostnader samt frigöra tid från 
kommunens politiker och tjänstemän. Samtidigt skulle kommunens varumärke stärkas när 
kommunens högsta beslutande organ och ledning visar mod och handlingskraft genom att 
resolut ta tag i ett dolt slöseri med allmänna medel. 
 
Mot bakgrund av det ovan anförda yrkar undertecknade ledamöter i kommunfullmäktige 
därför på:  
 
att det tillsätts en politiskt ledd utredning som grundligt ser över ägarstyrningen i och av 
Oxelösunds kommuns bolag. 
 
För Allianspartierna i Oxelösund den 3 april 2019 
 
Dag Bergentoft (M) 
 
Klas Lundbergh (L) 
 
Joakim Öhman/Bo Höglander (C ) 
 
Göran Bernhardsson (KD) 
 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen (FÅ) 
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Kf §47        Dnr KS.2019.54               
 
 
Motion om Etablering av trafikpark inom Oxelösunds kommun  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen överlämnas till Miljö och samhällsbyggnadsnämnden för beredning 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Jan-Eric Eriksson (SD), Jannike Zetterman (SD) och Leif Winnsberger (SD) lämnar 
in följande motion 
 
Etablering av en trafikpark inom Oxelösunds kommun 
 
Bakgrunden till denna motion är att vi har ca 1400 barn i förskoleåldern samt i årsklasserna 
1-6. Därför ser vi att barn får en vägledning till hur trafiken fungerar med att kunna få träna 
och öka förståelsen i en inhägnad trafikpark. Det finns blott några få trafikskolor/parker för 
barn i vårt land. 
 
En trafikpark även kallad trafikstad är som en stad i miniatyr för barn upp till 10-12 års 
åldern. Trafikparken skulle utrustas med små asfalterade gator med trafikskyltar, 
övergångsställen samt trafikljus. Små trampbilar och cyklar skulle tillhandahållas i 
trafikparkens regi.  
 
Finansiering skulle kunna ske till stor del genom sponsring av lokala företag samt  av 
Oxelösunds kommun där kommunen skulle kunna bidra med mark, markarbeten och vara 
behjälpliga med att bygga infrastrukturen för parken.  
 
Även att nya arbetstillfällen skulle kunna komma till.   
En nominell inträdesavgift skulle kunna tas ut vid behov. 
 
Vi anser att lämpliga områden att inrätta en trafikpark skulle vara bakom Boulebanan vid 
Strandvägen, på gräsplanen vid SSAB:s kyldammar vid Sjögatan eller vid parkeringen till 
Ramdalens IP som kanske 
den allra lämpligaste.. 
 
Ett ypperligt tillfälle för barn boende på andra orter än Oxelösund att besöka och bekanta 
sig med vår vackra kommun. 
 
Referens: 
1955 startades en barntrafikskola i Helsingborg och sedan 1958 finns den på Fredriksborg. 
De kvinnliga bilkåristerna drev trafikskolans sommarprogram fram till 2010, då Helsingborgs 
stad tog över driften. Under alla år har skolan varit en mycket väl fungerande utbildning för 
barn i trafik. Vi rekommenderar varmt ett studiebesök för att bekanta sig med trafikskolan. 
Sverigedemokraterna i Oxelösunds kommun föreslår därför kommunfullmäktige att ge 
lämplig nämnd i uppdrag: 
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- Att utreda möjligheten till en barntrafikskola/park. 
- Att i utredningen ta med dom goda exemplen ifrån barntrafikskolan på Fredriksborg.  
-  Att i utredningen ta med möjligheterna till finansiering med sponsring. 
- Att i utredningen ta med värdet av den styrka detta kunde ge Oxelösunds kommuns 

varumärke. 

 
 
Oxelösund 2019-04-02   
 
Jan-Eric Ericsson       Jannike Zetterman                    Leif Winnsberger 
 
 
Beslut till: 
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden (FÅ) 
 
 


