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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige  

  
2019-05-15  

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Plats och tid Eventsalen, Koordinaten 18.00 - 18.45 
 

Beslutande Linda Hägglund (S) Björn Johansson (MP) 
 Nina Wikström-Tiala (S) Björn Wintler (L) 
 Mårthen Backman (M) Bo Höglander (C) 
 Catharina Fredriksson (S) Birgitta Luoto (S) 
 Dag Bergentoft (M) Matti Koponen (M) 
 Linus Fogel (S) Göran Bernhardsson (KD) 
 Patrik Renfors (V) Thomas Löfdahl (V) 
 Anna-Maija Alajoki (M) Solveig Lindblom (S) 
 Ulla Hulkko (SD) Martin Bergström (S) 
 Britta Bergström (S) Leif Winnsberger (SD) 
 Tommy Karlsson (S) Stefan Andersson (M) 
 Stefan Johansson (M) Bror Sterner (S) 
 Ingela Wahlstam (V) Zuber Sahi (M) 
 Luiza Kaminska (M) Håkan Carlsson (S) 
 Claes-Göran Borrman (S) Daniel Lundgren (V) 
 Jan-Eric Eriksson (SD)   
     
Ej tjänstgörande     
ersättare och övriga Peter Karlsson (S) Tommy Linder (L) 
deltagare Sofia Bergli (S) Joakim Öhman (C) 
 Ann-Sophie Nygren (S) Gert Bennevall (KD) 
 Rune Tschemernjack (S)   
     
     
     
     
     
     
  

Underskrifter Sekreterare …………………………………………… 
Thomas Hermansson 

Paragrafer 48  - 65  

    
 

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

 

  
Justerande ………………………………………… 

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

  Dag Bergentoft Birgitta Luoto 

BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige  

Sammanträdesdatum 2019-05-15  

Datum för 
anslagsuppsättande 

 
Datum för  
anslagsnedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift 

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

 
Kommunfullmäktige  2019-05-15  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Kf §48 Val av justeringsledamöter 3 
Kf §49 Information från kommunstyrelsens ordförande 4 
Kf §50 Delgivningar 5 
Kf §51 Svar på motion om att införa fritextsökning på Oxelösunds 

kommuns hemsida 
6 

Kf §52 Svar på motion om att undersöka möjligheten för en 
självförsörjande vätgasanläggning i pilotskala i Oxelösunds 
kommun 

7 - 8 

Kf §53 Svar på medborgarförslag om att kommunen inte ska ta ut 
avgifter för ungdomsidrottare under 15 år 

9 - 10 

Kf §54 Omfördelning budgetram från KS till UN 11 
Kf §55 Årsredovisning och ansvarsfrihet för Nyköping - Oxelösunds 

Vattenverksförbund 2018 
12 

Kf §56 Godkänna gemensamma patientnämndens reglemente 13 
Kf §57 Avräkning barn- och elevpeng 2019 14 - 15 
Kf §58 Justering budget utbildningsnämnden med anledning av barn 

och 
elevpeng 2019 

16 

Kf §59 Avsägelse och val till Nyköpings- Oxelösunds 
vattenverksförbund 

17 

Kf §60 Fyllnadsval ersättare Kustbostäder i Oxelösund AB 18 
Kf §61 Avsägelse och val av ersättare till RAR 19 
Kf §62 Interpellation gällande förvaltarfråga från Göran 

Bernhardsson (KD) 
20 - 21 

Kf §63 Fråga till Kultur- och fritidsnämndens ordförande om 
Stenvikshamnen och badplatsen 

22 

Kf §64 Interpellation till Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande gällande vindkraftproduktion i Oxelösund 

23 - 24 

Kf §65 Motion om att utreda möjligheten att installera solceller på 
kommunala byggnader 

25 - 26 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2019-05-15   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §48        Dnr KS.2016.18               
 
 

Val av justeringsledamöter  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Dag Bergentoft (M) och Birgitta Luoto (S) utses till att justera dagens protokoll. 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2019-05-15   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §49        Dnr KS.2019.8               
 
 

Information från kommunstyrelsens ordförande  
 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson (S) informerar 
 
- Resultat vid ekonomisk uppföljning för kommunen. 
- SKL:s ekonomirapport. 
- Köp av tomträtter och ny detaljplan. 
- Markanvisning Stenvikshöjden. 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2019-05-15   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §50        Dnr KS.2019.6               
 
 

Delgivningar  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
 
Delges 
 
Missiv - revisionsrapport grundläggande granskning. 
 
Grundläggande granskning 2018EY-rappor.t 
 
Missiv - uppföljning av granskning och genomlysning av utbildningsnämnden 
2016_2017. 
 
UN Uppföljning granskning, genomlysning EY-rapport grundskolan. 
 
Protokoll från direktionens sammanträde i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
190315. 
 
Rapport från inspektion hos överförmyndaren. 
 
Protokoll 2019-04-12 § 5 Slutredovisning och förvaltningsberättelse för 
Regionförbundet Sörmland. 
 
Protokoll 2019-04-24 Ks § 68 Yttrande över revisionsrapport - integrationen av 
nyanlända. 
 
Protokoll 2019-04-29 - Un § 30 Yttrande över revisionsrapport - integrationen av 
nyanlända. 
 
Protokoll 2019-04-29 - Un § 31 Yttrande över uppföljning av granskning och 
genomlysning av utbildningsnämnden 2016-2017. 
 
Protokoll 2019-04-23 Von § 36 Yttrande över revisionsrapport - integrationen av 
nyanlända. 
 
Protokoll 2019-04-16 - Kfn § 18 Yttrande över revisionsrapport - integrationen av 
nyanlända. 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2019-05-15   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §51        Dnr KS.2018.80               
 
 

Svar på motion om att införa fritextsökning på Oxelösunds 
kommuns hemsida  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen avslås. 
 
 
Sammanfattning 
 
På Kommunfullmäktige 2018-04-04 § 56 lämnades en motion in av Katarina Jakobsson (M) 
till Kommunstyrelsen för beredning: 

”Idag kan man inte alltid söka på material i till exempel kommunens protokoll. Detta beror 
på att vissa dokument scannas in som bilder, till exempel motioner som denna. 

Jag yrkar på att kommunen undersöker möjligheterna för, samt planerar och genomför ett 
införande av fritextsökning på kommunens hemsida för alla dokument och dess innehåll, i 
syfte att förenkla för medborgaren att söka fram material.” 

Tidigare har dokument skannats som bilder som inte varit sökbara, men sedan ungefär ett 
och ett halvt år tillbaka skannas nya dokument som sökbara pdf:er.  

Det finns ett antal äldre dokument, och för att göra även dem sökbara krävs en stor 
arbetsinsats av alla redaktörer som i så fall måste skanna om dokumenten. Efter kontroll av 
1/3-del av dokumenten på hemsidan konstateras att arbetsuppgiften skulle omfatta 
genomgång av 3 000 dokument (filer) bara på denna del av hemsidan. Ett sådant arbete är 
inte försvarbart med hänsyn till den tid varje redaktör behöver lägga ner. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås motionen avslås. 

 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-04-24 - Ks § 87 
Tjänsteskrivelse Ks-Svar på motion om fritextsökning på hemsidan. 
Protokoll 2018-04-04 - Kf §56 
Motion om att införa fritextsökning på Oxelösunds kommuns hemsida  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Motionen avslås. 
 
 
Beslut till: 
Motionären
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2019-05-15   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §52        Dnr KS.2018.79               
 
 

Svar på motion om att undersöka möjligheten för en 
självförsörjande vätgasanläggning i pilotskala i Oxelösunds 
kommun  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning 
 
En motion lämnades till kommunfullmäktige 2018-04-04 § 57 med innebörd att kommunen 
skulle undersöka möjligheterna att införa en lämplig pilotanläggning för vätgas. 
Kommunstyrelsen begärde 2018-04-10 in yttranden från Miljö-och 
samhällsbyggnadsnämnden och Oxelöenergi i frågan. Miljö-och 
samhällsbyggnadsnämnden svarade 2018-08-28 § 65. Att hitta nya källor till förnyelsebar 
och fossilfri energi är positivt och denna metod är relativt ny i Sverige och finns på ett fåtal 
platser. Med tanke på den begränsade möjligheten att tanka sin vätgasbil så skulle ett 
åtagande att sätta upp en station kunna innebära att kommunen behöver byta ut sin 
fordonsflotta för att få stationen att bli lönsam, men detta kräver ytterligare utredning. Miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden har inte resurser, varken ekonomiska eller personella, att 
genomföra detta förslag. 

Oxelöenergi svarade 2019-03-01 

Alternativa drivmedel är en framgångsfaktor för att Sverige ska klara satta klimatmål. 
Vätgas kan bli en viktig del i denna omställning tillsammans med el, biogas och drivmedel 
producerat ur skogsråvaror.  
 
SSAB är mitt uppe i ett stort arbete med att ställa om produktionen med att avveckla 
masugnarna till en teknik där vätgas ingår istället. Oxelö Energi är positiv till att bygga upp 
mer kompetens i frågor om gas som drivmedel.  
 
Då det finns andra frågor som just nu är högre prioriterat finns inte så mycket utrymme för 
bolaget att jobba med detta i närtid. Men i ett flerårigt perspektiv finns möjligheten för 
bolaget att i dialog med SSAB undersöka möjligheten att som ett första steg etablera en 
tankanläggning för biogas i Oxelösund. Därifrån är det sedan ett mindre steg att 
komplettera med ytterligare en tankanläggning innehållande vätgas. För att sedan 
undersöka förutsättningarna att även producera vätgasen lokalt.  

 
Med hänvisning till ovanstående remissyttranden och att motionären föreslår att 
kommunen undersöker möjlighet att införa en lämplig pilotanläggning för vätgas 
anser kommunstyrelseförvaltningen att motionen ska anses besvarad. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-04-24 - Ks § 88 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige  2019-05-15  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Tjänsteskrivelse Ks - Svar på motion om att undersöka möjligheterna för en självförsörjande 
vätgasanläggning i pilotskala i Oxelösunds kommun 
Motion om att undersöka möjligheten för en självförsörjande vätgasanläggning i pilotskala i 
Oxelösunds kommun 
Msn § 65 - Yttrande över motion om att undersöka en självförsörjande vätgasanläggning i 
pilotskala 
Protokoll 2018-04-04 - Kf §57 
Remissvar- Motion om att undersöka möjligheten för en självförsörjande vätgasanläggning i 
pilotskala i Oxelösunds kommun  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Motionen anses besvarad. 
 
 
Beslut till: 
Motionären 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2019-05-15   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §53        Dnr KS.2018.117               
 
 

Svar på medborgarförslag om att kommunen inte ska ta ut avgifter 
för ungdomsidrottare under 15 år  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Medborgarförslaget anses besvarat. 

 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har inkommit 2018-05-28 till kommunfullmäktige där skribenten 
föreslår att Oxelösunds kommun inte ska ta ut avgifter för ungdomsidrottande utövare i 
kommunen upp till 15 års ålder. Kommunfullmäktige lämnade den 2019-02-13 § 2 över 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande. Kommunstyrelsen begärde i sin 
tur den 2019-02-18 in ett yttrande från Kultur och fritidsnämnden. 

Enligt yttrandet från kultur och fritidsnämnden 2019-02-19 §10 framgår att Oxelösunds 
kommun inte tar ut några avgifter av idrottsutövare i kommunen så detta hanteras av 
föreningar och företag där utövarna har medlemskap för att exempelvis kunna spela fotboll, 
rida och styrketräna. 

De föreningar i Oxelösund som har ungdomsverksamhet har möjlighet att hyra 
sporthallar och fotbollsplaner till mycket subventionerade priser. Därutöver får 
föreningarna föreningsbidrag för att kunna hålla en så låg avgift för sina utövare 
som möjligt. 

 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-04-24 - Ks § 86 
Tjänsteskrivelse Ks - medborgarförslag om att kommunen inte ska ta ut avgifter för 
ungdomsidrottare under 15 år 
Protokoll 2019-02-13 - Kf §2 
Kfn § 10 - Yttrande över medborgarförslag 
Medborgarförslag om att kommunen inte ska ta ut avgifter för ungdomsidrottare under 15 år  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Medborgarförslaget anses besvarat.  
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige  2019-05-15  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Förslag 
 
Patrik Renfors (V) yrkar bifall till framskrivet förslag. 
 
 
Beslut till: 
KFN (FK) 

Förslagsställaren (FK) 
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Kommunfullmäktige    

  
2019-05-15   
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Kf §54        Dnr KS.2019.42               
 
 

Omfördelning budgetram från KS till UN  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Godkänna omfördelning av budgetram från Kommunstyrelsen till Utbildningsnämnden på  
1 211 tkr för finansiering av ökade hyreskostnader för de nya paviljongerna vid 
Breviksskolan och Peterslundsskolan. 
 
 
Sammanfattning 
 
I mål och budgetberedning 2019-2021 har kommunstyrelsen tilldelats 1 211 tkr för 
finansiering av ökade hyreskostnader för de nya paviljongerna vid Breviksskolan (690,2 tkr) 
och de nya paviljongerna vid Peterslundsskolan (520,8 tkr).  

I och med att Utbildningsnämnden står för hyreskostnader skulle tilldelning ha skett 
till Utbildningsnämnden. Förslaget är därför att en omfördelning sker mellan 
Kommunstyrelsen och Utbildningsnämnden på 1 211 tkr. 

 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-04-24 - Ks § 82 
Tjänsteskrivelse Ks  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Godkänna omfördelning av budgetram från Kommunstyrelsen till Utbildningsnämnden på  
1 211 tkr för finansiering av ökade hyreskostnader för de nya paviljongerna vid 
Breviksskolan och Peterslundsskolan. 
 
 
 
Beslut till: 
Ekonomichef (FK) 
Verksamhetsekonom UN (FÅ) 
Fastighetsekonom (FK) 
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Kf §55        Dnr KS.2019.36               
 
 

Årsredovisning och ansvarsfrihet för Nyköping - Oxelösunds 
Vattenverksförbund 2018  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Årsredovisning 2018 godkänns. 

Bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna för 2018. 

 
Sammanfattning 
 
Nyköping/Oxelösunds Vattenverksförbund har lämnat årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2018.  

PWC har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna, granskat Vattenverksförbundets 
årsredovisning. 

Revisorerna har inte funnit anledning till anmärkning och tillstyrker att förbundets direktion 
och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet. 

Årsredovisning föreslås godkännas och ansvarsfrihet beviljas för direktionen och 
de enskilda ledamöterna för 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-04-24 - Ks § 81 
Tjänsteskrivelse Ks - Årsredovisning och ansvarsfrihet för Nyköping - Oxelösunds 
Vattenverksförbund 2018 
Årsredovisning 2018 för Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund 
Granskning av delårsrapport 2018 för Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund 
Granskning av årsredovisning 2018 för Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund 
Protokollsutdrag NOVF § 5- Årsredovisning för Nyköpings Oxelösunds Vattenverksförbund 
2018 
Revisionsberättelse 2018 för Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund 
Revisorernas redogörelse 2018 för Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Årsredovisning 2018 godkänns. 

Bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna för 2018. 

 
Beslut till: 
NOVF (FK)
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Kf §56        Dnr KS.2019.59               
 
 

Godkänna gemensamma patientnämndens reglemente  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Godkänna reviderat reglementet för gemensam patientnämnd i Sörmlands län. 

 
Sammanfattning 
 

2018-11-13 §128/18 beslutspunkt 10 fattade landstingsfullmäktige i Sörmland beslut om att 
revidera reglementet för gemensam patientnämnd i Sörmlands län med anledning av att 
lagen om patientnämndsverksamhet har ersatts med lagen om stöd vid klagomål mot hälso- 
och sjukvården. För att revideringen ska gälla behöver länets samtliga kommuner fatta 
likalydande beslut om revidering. 

Konkret har följande ändrats i reglementet, jämfört med det gällande reglementet från 2003: 

A. Den nya § 1 (uppgifter enligt speciallagstiftning), som baseras på lagen om stöd vid 
klagomål mot hälso- och sjukvården, ersätter paragraferna 1 och 2 (uppgifter enligt 
speciallagstiftning, och övriga uppgifter) som baseras på tidigare gällande lag om 
patientnämndsverksamhet. 

B. Även smittskyddslagen från 2004 har lagts till i nya § 1. 
C. Två meningar har flyttats från inledningsavsnittet till nya § 2, Befogenhet, ansvar, 

rapporteringsskyldighet med mera. 
D. Med anledning av bildandet av Region Sörmland ersätts begreppet landsting med 

begreppet region. 
E. Eftersom två paragrafer ersätts med en paragraf har övriga paragrafer numrerats om. 

I beslutsunderlaget finns två versioner av det nya reglementet bifogade. En med 
de viktigaste ändringskommentarerna i gult, och en utan kommentarer. 

 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-04-24 - Ks § 85 
Tjänsteskrivelse Ks - Godkänna gemensamma patientnämndens reglemente 
Reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län.pdf 
Protokollsutdrag LF § 128_18.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Godkänna reviderat reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län. 
 
Beslut till: 
Region Sörmland
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Kf §57        Dnr KS.2019.28               
 
 

Avräkning barn- och elevpeng 2019  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Godkänna avräkning för perioden januari – februari 2019, 1 263 tkr. 

Finansiering 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 tre avräkningar varje år och detta 
är den första för året. För perioden januari-februari visar avräkningen 1 263 tkr. Avräkningen 
finansierades via KS oförutsett.  

Avräkningen för januari-februari 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 ökning inom förskolan 4-5 år. Ökning av antal barn inom förskoleklass samt inom 
årskurs 4-5 och 6-9.  

I Utbildningsnämndens beslut 2019-04-08 § 16 beslutade nämnden att söka medel från 
Kommunstyrelsen för 38 elever som läser på Campus enligt kommunalt aktivitetsansvar 
(KAA). Dessa elever läser efter en individuell plan vilket gör att de uppnår viss 
gymnasiebehörighet. Eleverna är under 20 år gamla och av både svensk och utländsk 
härkomst. Eleverna fanns i verksamheten redan 2018. En bedömd kostnad för dessa elever 
är 75 tkr/elev. 

Denna kategori av elever fanns inte med i det budgetbeslut KF tog 2018-11-14 § 190 
avseende barn och elevpeng. Kommunstyrelseförvaltningens förslag är därför att 
Kommunstyrelsen beslutar om avräkningen av barn-och elevpeng för de ålderskategorier 
som har en beslutad barn och elevpeng, enligt bilaga 1. Förutom de 38 elever som går på 
Campus och lyder under Kommunalt aktivitets ansvar (KAA). Kommunstyrelse-
förvaltningens förslag är att ge kommunchefen i uppdrag att återkomma till 
kommunstyrelsen om hur dessa elever skall hanteras. 

Detaljerad specifikation ges i bifogat beslutsunderlag. Avräknat antal barn- och elever 
multipliceras med Kf barn- och elevpeng för olika åldrar. För januari-februari, uppgår 
summan till 1 263 tkr. 

Antalet barn inom utbildningsnämnden har även stämts av mot SCB:s befolkningssiffror per 
2018-12-31 och 2019-01-31. I några ålderskategorier är det mindre skillnader mellan SCB:s 
siffror och antalet elever i skolan vilket har att göra med att antingen har eleven ett så kallat 
TF nummer (tillfälligt personnummer) eller så har eleven kommit till Oxelösund via 
migrationsverket tillsammans med sin familj och finns ännu inte med i SCB:s 
befolkningssiffror. Dessutom är det 14 dagars skillnad mellan utbildningsnämndens 
mättillfälle och SCB:s mättillfälle. 
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   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Avräkningen med 1 263 tkr, som medför anslagsjustering och beslutas av 
Kommunfullmäktige. 

 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-04-24 - Ks § 84 
Tjänsteskrivelse Ks 
Protokoll 2019-03-06 - Ks § 49 
Protokoll_2019-04-08-Un § 21.docx 
Kopia av Avräkning barn-och elevpeng januari-februari 2019,ny.xlsx  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Göran Bernhardsson (KD) deltar ej i beslutet. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Godkänna avräkning för perioden januari – februari 2019, 1 263 tkr. 

Finansiering sker via KS oförutsett. 

 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef, UF (FK) 

Verksamhetschef, UF (FK) 

Controller (FÅ) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2019-05-15   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §58        Dnr KS.2019.57               
 
 

Justering budget utbildningsnämnden med anledning av barn och 
elevpeng 2019  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Godkänna omfördelning av 403 tkr från finansförvaltningen/KS oförutsett till 
Utbildningsnämnden för rättning av nivån på barn och elevpeng i gruppen 
förskoleklass. 
 
 
Sammanfattning 
 
När Kommunfullmäktige tog sitt budgetbeslut 2018-11-14 § 130 ingick att besluta om barn 
och elevpeng i dess olika grupper. När det gäller gruppen förskoleklass togs beslutet på rätt 
nivå avseende Barn och elevpeng om 35 595 kr/elev. Däremot var beräkningen i 
resursfördelningen till Utbildningsnämnden (ramen) på den felaktiga nivån 32 621 kr/elev.  

 
Utbildningsnämndens ram bör baseras på den barn- och elevpeng som beslutats 
av kommunfullmäktige för 2019 och därför bör Utbildningsnämndens ram justeras 
med hänsyn till denna felaktighet.  Utbildningsnämnden föreslås därför ges ett 
tillskott för att täcka den uppkomna mellanskillnaden på 403 tkr (35 595.- 32 621 
kr*135,7) =403 tkr. Finansiering föreslås ske från finansförvaltningen/KS oförutsett. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-04-24 - Ks § 83 
Tjänsteskrivelse Ks  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Göran Bernhardsson (KD) deltar ej i beslutet. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Godkänna omfördelning av 403 tkr från finansförvaltningen/KS oförutsett till 
Utbildningsnämnden för rättning av nivån på barn och elevpeng i gruppen 
förskoleklass. 
 
 
Beslut till: 
Ekonomi (FÅ) 
Utbildningsnämnd (FK) 
Kommunchef (FK)
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Kommunfullmäktige    

  
2019-05-15   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §59        Dnr KS.2018.161               
 
 

Avsägelse och val till Nyköpings- Oxelösunds vattenverksförbund  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Stefan Andersson (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Nyköpings- 
Oxelösunds vattenverksförbund. 
 
Tapio Helminen (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Nyköpings- 
Oxelösunds vattenverksförbund. 
 
Till ny ledamot i Nyköpings- Oxelösunds vattenverksförbund väljs Tapio Helminen 
(M). 
 
Till ny ersättare i Nyköpings- Oxelösunds vattenverksförbund väljs Stefan 
Andersson (M). 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Stefan Andersson (M) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 
Nyköpings- Oxelösunds vattenverksförbund. 
 
Tapio Helminen (M) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
Nyköpings- Oxelösunds vattenverksförbund. 
 
Som ledamot i Nyköpings- Oxelösunds vattenverksförbund föreslås Tapio 
Helminen (M). 
 
Som ersättare i Nyköpings- Oxelösunds vattenverksförbund föreslås Stefan 
Andersson (M). 
 
 
Beslut till: 
Valda 
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Kommunfullmäktige    

  
2019-05-15   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §60        Dnr KS.2018.161               
 
 

Fyllnadsval ersättare Kustbostäder i Oxelösund AB  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Robert Söderström (V) väljs till ny ersättare i Kustbostäder i Oxelösund AB. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Som ny ersättare i Kustbostäder i Oxelösund AB föreslås Robert Söderström (V).  
 
 
 
Beslut till: 
Vald 
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Kommunfullmäktige    

  
2019-05-15   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §61        Dnr KS.2018.161               
 
 

Avsägelse och val av ersättare till RAR  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Emil Carlsson (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i RAR. 
 
Till ny ersättare i RAR väljs Patrik Renfors (V). 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Emil Carlsson (V) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i RAR. 
 
Som ny ersättare i RAR föreslås Patrik Renfors (V). 
 
 
Beslut till: 
Vald 
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Kommunfullmäktige    

  
2019-05-15   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §62        Dnr KS.2019.77               
 
 

Interpellation gällande förvaltarfråga från Göran Bernhardsson 
(KD)  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas. 
 
 
Sammanfattning 
 
Göran Bernhardsson (KD) har inkommit med följande interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Catharina Fredriksson (S). 
 
 
Interpellation 
 
Bakgrund: 
Kommunstyrelsen i Oxelösund beslutade den 6 mars 2019, § 38, att införa en 
fastighetsansvarig/fastighetschef till en beräknad kostnad på 385 tkr år 2019. Det 
beslutades att under år 2019 finansiera åtgärden genom uteblivna kapitalkostnader i budget 
för finansiering av ”kapitalkostnader nya investeringar”.  
 
Nuvarande regelverk:  
I kommunens budgetregler saknas, enligt min tolkning, reglering för hur överskott i 
budgetposten ”kapitalkostnader nya investeringar” kan disponeras. Budgetposten tillkom 
2018 för att undvika att nämnderna skulle använda budgetmedel, som är avsedda för 
kapitalkostnader till följd av nya investeringar, för andra ändamål än just kapitalkostnader 
om dessa investeringar inte kom att uppgå till beräknade belopp. Överskottet av dessa 
uteblivna kapitalkostnader avsågs helt enkelt stanna i finansförvaltningen.  
Enligt årsredovisningen 2018 uppkom följaktligen ett överskott i finansförvaltningen och 
detta redovisades under rubriken interna poster. 
 
Budgetreglerna anger att nettoramar för nämnderna är fasta, men ett undantag, att 
Kommunstyrelsen äger rätt att besluta om tilläggsanslag ur reserven för oförutsedda utgifter 
för vissa strikt avgränsade ändamål.  
 
I samband med Kommunstyrelsens beslut, § 38.2019, framförde jag mina synpunkter och 
ingav sedan ett särskilt yttrande till protokollet. 
 
 
Mina frågor är följande: 
1. Hur läser Kommunstyrelsens ordförande ut behörigheten att bevilja tilläggsanslag till 
Kommunstyrelsens egen nettoram ur en intern post. 
2. Var i Kommunstyrelsens delegationsordning framgår denna behörighet?  
3. Om detta kan läsas ut i budgetregler och delegationsordning, kommer då övriga nämnder 
att kunna begära tilläggsanslag ur denna interna budgetpost utan Fullmäktiges beslut. 
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Kommunfullmäktige  2019-05-15  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

Oxelösund 2019-05-15 
 
Göran Bernhardsson 
Kristdemokraterna 
 
 
 
Beslut till: 
Ordförande i kommunstyrelsen  
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Kommunfullmäktige    

  
2019-05-15   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §63        Dnr KS.2019.81               
 
 

Fråga till Kultur- och fritidsnämndens ordförande om 
Stenvikshamnen och badplatsen  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Bo Höglander (C) har inkommit med följande fråga till ordförande i Kultur- och 
fritidsnämnden Patrik Renfors (V) 
 
Fråga till Kultur- och fritidsnämndens ordförande 
 
Hur långt har projektet med att iordningställa och ”förädla” området kring före detta 
Stenvikshamnen kommit och hur påverkas badplatsen i sommar av eventuella pågående 
anläggningsarbeten? 
 
Oxelösund 2019-05-15 
 
 
Bo Höglander 
Fullmäktigeledamot 
Centerpartiet 
 
 
Beslut till: 
Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden 
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Kommunfullmäktige    

  
2019-05-15   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §64        Dnr KS.2019.82               
 
 

Interpellation till Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande gällande vindkraftproduktion i Oxelösund  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Bo Höglander (C) har inkommit med en interpellation till ordförande i Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden Tommy Karlsson (S). 
 
 
Interpellation till Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
 

Hur förverkligar kommunen Översiktsplanens ambitioner  
om ökad vindkraftproduktion i Oxelösunds kommun? 
 
I gällande Översiktsplan "Oxelösund 2030" antagen av Kommunfullmäktige 2018-06-13 och 
som vann laga kraft 2018-07-11, heter det: ”Ökad produktion och användning av 
förnyelsebar energi från exempelvis sol, vind och biobränsle är en förutsättning för att 
kunna ersätta fossila bränslen och minska utsläppen av växthusgaser. Därför är det av vikt 
att kommunen värnar om sol- och vindenergiproduktion.”  
 
Inom Oxelösunds kommun finns många utpekade riksintressen: totalförsvaret, naturvården, 
yrkesfisket, friluftslivet, energiproduktionen, kommunikationerna: järnväg, motorväg, sjöfart. 
Dessutom: högexploaterad kust, turism och rörligt friluftsliv samt Natura 2000. Riksintresse 
för kust och skärgård omfattar enligt miljöbalken hela Oxelösunds kommun.  
 
Kommunen har tagit klar ställning till energiproduktion i form av vindkraftverk till havs.  
Ö.P. hänvisar till dokumentet Vindkraft – tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds 
kommun. Antagandehandling Oxelösund, januari 2013: I detta rekommenderar kommunen 
ett område som sammanfaller med det som är utpekat som riksintresse, om än något 
mindre till ytan, för vindkraftsproduktion.  
 
Området som är lämpligt för storskalig vindkraftsetablering ligger cirka 18 km från Femöre 
huvud samt på ett avstånd från Hävringe på cirka tio km.  Avståndet till Oxelösunds centrum 
(Breviken) är cirka två mil. Ytan uppgår till cirka 70 km2 och är utvalt för att där är passande 
vindhastighet och att det är mindre än 30 meter djupt.  
 
Med tanke på alla utpekade riksintressen – heter det i Ö.P. – ”bör ett fördjupat arbete 
genomföras” gällande kommunens vattenanvändning.  
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Kommunfullmäktige  2019-05-15  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Min fråga är:  

• Hur förverkligar kommunen ambitionerna om ökad vindkraftproduktion som uttrycks i 
översiktsplanen?  
Följdfrågor: 

• Hur långt har kommunen kommit med det fördjupande arbetet, nämnt i Ö.P.?  

• Hur vägs i dag vindkraftsintresset gentemot övriga riksintressen med tanke på de 
höjda klimatambitionerna?  

 
Oxelösund den 15 maj 2019 
 
 
 
Bo Höglander 
fullmäktigeledamot 
Centerpartiet  
 
 
Beslut till: 
Ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
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Kf §65        Dnr KS.2019.83               
 
 

Motion om att utreda möjligheten att installera solceller på 
kommunala byggnader  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Bo Höglander (C) lämnar in följande motion. 
 

Utred möjligheten att installera solceller på kommunala byggnader 
 
Klimatfrågan engagerar och diskussionen om vad individer, företag och offentliga instanser 
kan göra för att få ner CO2-utsläppen är intensiv. Europaparlamentsvalet närmar sig när 
detta skrivs och EU är en av de nivåer där klimatåtgärder kan beslutas och få stor effekt.  
 
Frågan om utsläppen, resursutnyttjandet, havsmiljön och vår livsstil är en global 
angelägenhet. Samtidigt är det viktigt att varje enskild aktör gör något på lokalplanet för att 
dra sitt strå till stacken. Även Oxelösunds kommun kan bidra – och gör det redan på flera 
sätt – med avfallssortering, energirådgivning och mycket annat.  
 
I gällande Översiktsplan "Oxelösund 2030" antagen av Kommunfullmäktige 2018-06-13 och 
som vann laga kraft 2018-07-11, slår kommunen fast: 
Ökad produktion och användning av förnyelsebar energi från exempelvis sol, vind och 
biobränsle är en förutsättning för att kunna ersätta fossila bränslen och minska utsläppen av 
växthusgaser. Därför är det av vikt att kommunen värnar om sol- och vindenergiproduktion. 
Både små och storskaliga anläggningar. För att gynna utveckling av småskaliga sol- och 
vindenergiverk kan kommunen möjliggöra anslutning till det kommunala elnätet samt 
underlätta etableringar genom att förenkla lovsprocessen kring dessa lösningar. 
 
Att solceller är ett klimatsmart sätt att producera elektricitet råder det bred enighet om. 
Kommunen äger många byggnader av vitt skilda slag och för olika ändamål. Några – 
kanske de flesta eller rent av samtliga – skulle rimligen kunna vara lämpliga för installation 
av elproducerande solceller. 
 
Genom sitt bolag Kustbostäder äger kommunen ett antal bostadsfastigheter där installation 
av solceller möjligen kan vara särskilt lämpliga. 
 
Det är dock kommuninvånarnas pengar vi rör oss med och därför bör varje investering vara 
ekonomiskt försvarbar.  
 
Kanske är det dags att en gång för alla utreda och få svar på ett antal frågor och 
omständigheter kring kommunens roll när det gäller att investera i solceller. 
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• Hur lång tid tar det att räkna hem en solcellsinvestering på en specifik byggnad? 

• Vilken kommunal aktör är mest lämplig att ansvara för sådana investeringar? Oxelö 
Energi? Kustbostäder? Kommunstyrelsen? 

• Hur bör man vikta investerings- och driftskostnader mot miljö- och klimatvinster och 
långsiktig samhällsnytta? 

• Kan det vara läge att av något skäl invänta ny teknik som är på gång eftersom 
produktutvecklingen går snabbt på området? 

• Finns det statliga bidrag från t.ex. Energimyndigheten som kan utnyttjas? 
 
Frågorna är många och listan kan säkert göras längre – men det får inte hindra oss från att 
agera. 
 
Därför yrkar Centerpartiet i Oxelösund på att det, utifrån sådana frågeställningar som 
motionen här ovan ger exempel på, utreds hur och i vilken omfattning Oxelösunds kommun, 
inklusive bolagen, ska agera när det gäller långsiktiga, hållbara och ekonomiskt försvarbara 
investeringar i solcellsenergi. 
 
Oxelösund dag som ovan 
 
 
 
Bo Höglander 
fullmäktigeledamot 
Centerpartiet 
  
 
 
Beslut till: 

  Kommunstyrelsen (FÅ) 
 
 


