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Kf §66        Dnr KS.2016.18               
 
 
Val av justeringsledamöter  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Håkan Carlsson (S) och Dag Bergentoft (M) utses till att justera dagens protokoll. 
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Kf §67        Dnr KS.2019.30               
 
 
Information från bolagen  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Per Koman Alm informerar från de kommunala bolagen Kustbostäder och 
OxelöEnergi. 
 
Douglas Heilborn informerar från Oxelösunds hamn. 
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Kf §68        Dnr KS.2019.8               
 
 
Information från kommunstyrelsens ordförande  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson (S) informerar: 
 
- Kommunens ekonomiska uppföljning per april. 
- Genomlysningen av vård och omsorgsnämnden.  
- Kommunstyrelsen workshop gällande marken vid Båt och motor. 
- Arbetet med kommande års budget.  
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Kf §69        Dnr KS.2019.6               
 
 
Delgivningar  
 
 
Delges 
 
Protokoll gemensamma patientnämnden 24 april 2019. 
 
Utdrag KF Nyköping protokoll § 106 190514.
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Kf §70        Dnr KS.2018.205               
 
 
Svar på medborgarförslag om införande av nyhetsbrev på 
kommunens hemsida  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Medborgarförslaget anses besvarat. 
 
Sammanfattning 
 
Det har kommit in ett medborgarförslag om införande av nyhetsbrev eller motsvarande på 
kommunens hemsida.  
 
Kommunen publicerar idag löpande nyheter på såväl hemsida som den officiella 
Facebooksidan www.facebook.com/oxelosundskommun. Facebooksidan är åtkomlig för 
alla, även för den som inte har ett konto på Facebook och det är den av kommunens 
kanaler som når flest människor. Även hemsidan är flitigt besökt och det går att läsa tidigare 
publicerade inlägg via knappen ”Tidigare nyheter” som man hittar under nyheterna på 
startsidan. I nyhetsarkivet som kommer fram när man trycker på den knappen kan man 
även sortera på nyheter inom olika områden. Via RSS, som är en teknik som gör det möjligt 
för den enskilde att prenumerera på webbflöden via sin mejl, kan man få reda på när en 
nyhet publicerats på startsidan. RSS finns i sidfoten på oxelosund.se och är gratis.  

 
Ett nyhetsbrev skulle innehålla samma information som det som i dag publiceras 
på hemsidan/Facebook. Därför bör prioritering göras för att vidareutveckla dessa 
kanaler framför att införa ett nyhetsbrev som månadsvis kommer att presentera 
nyheter som tidigare redan presenterats på hemsidan. Medborgarförslaget föreslås 
därmed vara besvarat. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-05-29 - Ks § 115 
Svar på medborgarförslag om nyhetsbrev på hemsidan 
Medborgarförslag om införande av nyhetsbrev på kommunens hemsida  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Medborgarförslaget anses besvarat. 
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Förslag 
 
Catharina Fredriksson (S) yrkar bifall till framskrivet förslag. 
 
 
Beslut till: 
Frågeställaren 
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Kf §71        Dnr KS.2019.77               
 
 
Svar på interpellation gällande förvaltarfråga från Göran 
Bernhardsson (KD)  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Interpellationen anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-05-15 lämnade Göran Bernhardsson 
(KD) in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande: 
 
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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Oxelösund 2019-05-15 
 
Göran Bernhardsson 
Kristdemokraterna 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-05-15 - Kf §62 
Interpellation angående förvaltning från Göran Bernhardsson (KD)  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson (S) besvarar interpellationen  
 
 
Policy för målstyrning och roller anger de spelregler som vi har för förtroendevalda 
respektive anställda i Oxelösunds kommun. I det dokumentet anges att en av de uppgifter 
som åligger de anställda är att ge de förtroendevalda bästa möjliga administrativa service 
och beslutsunderlag. 
Med det som bakgrund har jag tillit till att det underlag som läggs fram till Kommunstyrelsen 
för beslut är prövat av ansvarig tjänsteperson enligt den lagstiftning som finns och de regler 
och den delegationsordning som är antagna av nämnd, styrelse eller kommunfullmäktige. 
En enig Kommunstyrelse fattade beslutet om att inrätta en fastighetsansvarig/fastighetschef 
samt hur finansiering av åtgärden ska ske. 
 
 
1. Hur läser Kommunstyrelsens ordförande ut behörigheten att bevilja tilläggsanslag 

till Kommunstyrelsens egen nettoram ur en intern post. 
 
Medel finns över på den aktuella budgetposten som inte kommer att förbrukas under 2019. 
Därmed finns ett utrymme att ta i anspråk. 
Det är alltid politikens förmån att besluta vad budgeterade medel ska användas till, det 
inkluderar även den budgetpost som innehåller budgeterade medel för 
kapitaltjänstkostnader.  
Det är det inte ovanligt att politiken beslutar att finansiera en icke budgeterad åtgärd genom 
ett konstaterat överskott för en annan åtgärd, så har också skett i detta fallet. 
 
 
 
2. Var i Kommunstyrelsens delegationsordning framgår denna behörighet?  

 
Kommunstyrelsen har inte delegerat detta beslut till någon, den aktuella åtgärden skedde 
genom ett nytt politiskt beslut i den nämnd som ansvarar för budgeten. Beslutet innebär 
inget budgetöverdrag utan en föreslagen annan användning av ett prognostiserat överskott. 
Tjänstepersonerna valde i förslaget till beslut att tydligt utpeka vilket överskott som avsåg 
att finansiera åtgärden. Möjligen kunde detta ha uttryckts mer noggrant genom att ange att 
finansieringen sker genom ett prognostiserat överskott på denna budgetpost. 
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        3. Om detta kan läsas ut i budgetregler och delegationsordning, kommer då övriga 

nämnder att kunna begära tilläggsanslag ur denna interna budgetpost Fullmäktiges 
beslut. 

 
Nej. Respektive nämnd ansvarar för sin budget. Endast kommunfullmäktige kan överföra 
medel från en nämnds budget till annan nämnds budget. Kommunstyrelsen har i detta 
sammanhang en särställning som beredande organ till Kommunfullmäktige innebärande att 
det i Kommunstyrelsen budget ryms budgetposter som är direkt hänförbara till 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut i en rad områden.  
 
2019-06-11 
 
Catharina Fredriksson (S) 
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Kf §72        Dnr KS.2019.81               
 
 
Svar på fråga till Kultur- och fritidsnämndens ordförande om 
Stenvikshamnen och badplatsen  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Frågan anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-05-15 lämnade Bo Höglander (C) in 
en fråga till ordförande i kultur och fritidsnämnden: 
 
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 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-05-15 - Kf §63 
Fråga till Kultur- och fritidsnämndens ordförande från Bo Höglander (C)  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Patrik Renfors (V) besvarar Bo Höglanders 
(C) fråga.  
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Kf §73        Dnr KS.2019.82               
 
 
Svar på interpellation till Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande gällande vindkraftproduktion i Oxelösund  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Interpellationen anses besvarad. 
 
Sammanfattning 
 
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.  
 
 
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.?  



 

Sammanträdesprotokoll Blad 14  
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige  2019-06-12  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

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

 
Oxelösund den 15 maj 2019 
 
Bo Höglander 
fullmäktigeledamot 
Centerpartiet  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-05-15 - Kf §64 
Interpellation till Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande gällande 
vindkraftproduktion i Oxelösund  
 
Dagens sammanträde 
 
Miljö och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tommy Karlsson (S) besvarar 
interpellationen: 
 
Svar på interpellation till Bo Höglander 
 
Hur förverkligar kommunen ambitionen om ökad vindkraftsproduktion som uttrycks i 
Översiktsplanen? 
 
Oxelösunds kommun deltar aktivt i de fall företag som arbetar med att bygga vindkraftverk 
visar ett intresse för det i kommunen.  
  
Hur långt har kommunen kommit med det fördjupande arbetet, nämnde i ÖP? 
 
Ytterligare vattenområden för vindkraft är inte ett arbete som kommunen kan prioritera i 
dagsläget. Det en liten del av hela den kommunala Översiktsplanen vilken sträcker sig till 
2030.  
  
Beträffande det fördjupade arbetet med kommunens vattenanvändning avses inte vindkraft 
primärt utan maritima reservat, hänsynsområden och andra maritima skyddsvärda 
områden. Inte heller det arbetet har kommunen kunnat prioritera.  
 
Vi kan tyvärr inte jobba med allting samtidigt och på en gång. De åtgärder som föreslås i 
ÖP ska vara uppnådda 2030 och det är vår såklart vår ambition och önskan att så blir fallet. 
  
Hur vägs idag vindkraftsintresset gentemot övriga riksintressen med tanke på de 
höjda klimatambitionerna? 
Riksintresset för Totalförsvar har alltid företräde. Tyvärr är det inte geografiskt avgränsat 
vilket innebär att kännedom om områden krockar fås först vid samråd med Försvarsmakten. 

 
 

2019-06-11 
Tommy Karlsson (S)
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Kf §74        Dnr KS.2018.114               
 
 
Svar på Motion om småbåtshamnarna i Oxelösund  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen anses besvarad. 
 
Sammanfattning 
 
Bo Jender (M), Dag Bergentoft (M), Bo Höglander (C) och Björn Winther (L) lämnade den 
13:e juni in en motion om småbåtshamnar i Oxelösund. Motionärerna yrkar att kommunen 
ges i uppdrag att ta fram ett förslag, som förankras hos båtägarna, innebärande att olika 
småbåtshamnar får ta över ansvaret och bryggföreningar bildas om det inte redan finns en 
förening. Motionärerna yrkar vidare att driften över gästhamnen ses över där det finns 
alternativ, som tex Segelsällskapet, Femöre Marina eller krögaren på restaurang Läget.  
Kustbostäder har vid sitt yttrande daterat 2019-03-01 angett att Kustbostäder är positiva till 
att frågan om vilken typ av entreprenad småbåtshamnarna skall drivas utreds och sedan 
fastställs med ett långsiktigt perspektiv. Kustbostäder framför vidare i sitt yttrande att för 
driften av Gästhamnen är det naturligt att i första hand den entreprenör som exempelvis 
driver restaurangen även tar hand om värdskapet för gästande båtar. Detta eftersom denne 
redan har personal på plats under aktuella tider. Kustbostäder anför vidare i sitt yttrande att 
underhållet av småbåtshamnar och Gästhamn tidigare har varit mycket eftersatt, att det 
senaste årens målmedvetna arbete lett till att anläggningarna börjar förbättras men att flera 
års arbete med förbättringar återstår innan statusen på anläggningarna är på en 
tillfredsställande nivå. Avslutningsvis konstaterar Kustbostäder att nuvarande uppdrag till 
Kustbostäders är med kort tidsperspektiv varför rekommendationen är att om Kustbostäder 
även i fortsättningen skall behålla uppdraget så bör uppdraget ges i ett längre perspektiv.  
Kommunstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde den 29:e september 2017 utredning av 
kommunens fortsatta hantering av småbåtshamnar och Gästhamn. Kommunstyrelsen 
beslutade vid sammanträdet att ge kommunchefen i uppdrag att genomföra de förslag till 
utvecklingsåtgärder enligt de ställningstaganden som förs fram i utredningens slutsatser. En 
av dessa utvecklingsåtgärder är enligt utredningen att kommunstyrelsen inför årsskiftet 
2019/2020 genom ny utredning ska få ta ställning till långsiktig drift av småbåtshamnar och 
Gästhamn, med inriktningen ett förlängt och mer fristående uppdrag till Kustbostäder.  
Uppdrag om att utreda och återkomma med förslag till långsiktig drift av 
småbåtshamnar och Gästhamn har därmed redan getts av Kommunstyrelsen. Då 
utredningen ska ta fram underlag för ställningstagande av Kommunstyrelsen 
kommer denna att behandla olika alternativa driftsformer och eventuella 
huvudmän. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att motionen ska anses 
besvarad. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-05-29 - Ks § 114 
Tjänsteskrivelse Ks - Motion om småbåtshamnarna i Oxelösund 
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Protokoll 2018-06-13 - Kf §89 
Motion om småbåtshamnarna i Oxelösund 
Remissvar- Motion om småbåtshamnarna i Oxelösund  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Motionen anses besvarad. 
 
Förslag 
 
Patrik Renfors (V) yrkar bifall till framskrivet förslag. 
 
 
Beslut till: 
Kommunchef (FÅ) 
Kustbostäder (FK) 
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Kf §75        Dnr PLAN.2017.9               
 
 
Detaljplan för LNG-terminal, Ox Hamn, Oxelö 7:60  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Anta detaljplanen med tillhörande planhandlingar.  
2. Strandskyddet upphävs inom detaljplanens kvartersmark. 

 
 
Sammanfattning 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav vid mötet 2017-09-20 Oxelösunds Hamn AB 
planbesked för en detaljplan för en LNG-terminal i Oxelösunds Hamnområde. Konsultfirman 
COWI med plankonsulten AL-Studio har på uppdrag av Hamnen tagit fram planhandlingar i 
samarbete med Oxelösunds kommuns planarkitekt. Efter 2 granskningar är detaljplanen nu 
redo att antas av kommunstyrelsen inför ett slutligt antagande i kommunfullmäktige. 
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra byggandet av en anläggning för flytande 
naturgas (LNG) längst österut i Oxelösunds Hamns område. Lokaliseringen ger möjlighet till 
lastning och lossning från såväl lastbil, fartyg och järnväg och målet är att LNG-terminalen 
både ska försörja SSAB i Oxelösund och genom järnvägstransport även SSAB i Borlänge. 
Naturgas som blir över kan säljas till andra företag och används allt mer som bränsle inom 
sjöfarten.  
LNG är en förkortning för Liquid Natural Gas. I en LNG-terminal hanteras och lagras fossil 
naturgas och potentiellt även biogas (rötgas), renare bränslen än kol och olja. Kyls gasen 
ned till -162°C blir den flytande och minskar 600 gånger i volym. LNG består till >90 % av 
den kraftfulla växthusgasen metan. Vid förbränning frigörs växthusgasen koldioxid och 
vattenånga. En fackla ser till att förångad gas förbränns vid en driftstörning. Företaget 
OxGAS kommer att driva den blivande LNG-terminalen och i tillståndsansökan ansöker de 
om att maximalt få lagra upp till 15 000 ton (33 000 m3). En separat infart planeras från 
Gamla Oxelösundsvägen. 
Planförslaget innebär i korthet att mark för hamnverksamhet övergår till att bli industrimark 
med en byggrätt på +30 respektive +70 meter samt +12 meter över nollplanet för dagens 
oljecentral. Som en konsekvens av detta behöver delar av småbåtshamn på Sandvikens 
västra sidan övergå till Oxelösunds Hamn, med begränsningen att marken endast får 
användas för verksamhet med begränsad omgivningspåverkan (Z1).  
En LNG-terminal klassas som farlig verksamhet. En stor del av risken för skador på 
omgivningen härrör från LNG-ledningarna. Risken för allmänheten, sett till exponering, är ur 
ett samhällsperspektiv att anse som tolerabel.  
En LNG-terminal i Oxelösunds hamn ger upphov till ett ökat antal farligt gods-transporter 
genom centrala Oxelösund. Transporterna är hänvisade till rekommenderade farligt gods-
leder, om inget annat alternativ tillskapas. LNG-transporterna gör att beroende på färdväg 
så ökar samhällsrisken i centrala Oxelösund eller individrisknivån i Hamnen inom ALARP-
området, nivåer som ska reduceras så långt det går. Förkortningen ALARP står för As Low 
As Reasonably Practicable och ALARP-området utgör den zon i risknivåer där risken är 
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större än vad som anses godtagbart utan åtgärder, samtidigt som den är lägre än vad som 
kan ses som helt oacceptabelt.  
I en detaljplan behöver man beskriva konsekvenserna av en exploatering, men det finns 
inga möjligheter att i en detaljplan hantera frågor om val av färdvägar för farligt gods-
transporter utanför dess planområde. Vid nämndens sammanträde (2019-03-19) beslöts 
(MSN §16) att MSN:s hållning är att LNG-transporterna ska ske genom hamnens område 
via Thams väg, vilket också skrevs in i planbeskrivningen. Oxelösunds Hamn är kritiska till 
detta och menar, i ett eget granskningsyttrande (2019-04-16), på att Ro-Ro-ytorna vid 
Thams väg inte är ett tillräckligt säkert alternativ till Hamnbron och att kommunen är skyldig 
att välja det alternativ som i utredning visat sig som säkrast.  
Sjöfartsverkets fastighet utsätts för risknivåer som ligger högre än ALARP-området och som 
normalt inte ska tolereras. Ses Sjöfartsverkets personal och gäster som en del av hamnens 
verksamhet som därför förutsätts vara väl insatta i vilka förutsättningar och 
förhållningsregler som gäller i LNG-terminalens närhet och därför inte anses vara 3:e 
person (allmänhet) så kan risken tolereras. 
Om en LNG-terminal kan bedrivas på platsen avgörs slutgiltigt av 
Miljöprövningsdelegationen, MPD. 
Två granskningar har hållits för detaljplanen, det senaste mellan 23 mars – 16 april 2019 då 
det inkom 16 yttranden varav 3 var utan erinran. 1 yttrande med erinran hade 19 
underskrifter från boende i Gamla Oxelösund. Efter granskning har ett par mindre fel i 
underlagen korrigerats.  
På Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 22 maj 2019 
återremitterades ärendet till förvaltningen eftersom handlingar inför sammanträdet 
inkommit sent. Ett extra nämndsammanträde sattes in 2019-06-10 för att besluta i 
ärendet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse LNG - antagande Kf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 

1. Anta detaljplanen med tillhörande planhandlingar.  
2. Strandskyddet upphävs inom detaljplanens kvartersmark 

 
Jäv 
 
Klas Lundbergh (L) anmäler jäv. 
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Förslag 

Bo Höglander (C), Tommy Karlsson (S), Patrik Renfors (V), Catharina Fredriksson 
(S), Inge Ståhlgren (S), Björn Johansson (MP), Daniel Lundgren (V), Dag 
Bergentoft (M) yrkar bifall till framskrivet förslag. 

Bo Höglander (C) yrkar på en tredje beslutspunkt: Att Oxelösunds kommun 
skyndsamt genomför nödvändiga åtgärder för en förbättrad infrastruktur gällande 
transporter av farligt gods. 

Patrik Renfors (V), Catharina Fredriksson (S), Inge Ståhlgren (S), Björn Johansson 
(MP), Daniel Lundgren (V), yrkar avslag på Bo Höglanders (C) tilläggsyrkande. 

Dag Bergentoft (M) yrkar bifall till Bo Höglanders (C) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och ett tilläggsyrkande från Bo 
Höglander (C). Ordförande börjar med att fråga kommunfullmäktige om det 
framskrivna förslaget, och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.  

Därefter frågar ordförande om Bo Höglanders (C) tilläggsyrkande, och finner att 
kommunsfullmäktige avslår yrkandet. 

Votering begärs. 

Votering  

Ja för att avslå tilläggsyrkandet.  

Nej för att bifall till tilläggsyrkandet. 

17 röster för ja. 
13 röster för nej. 

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

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

 
 
 
Reservation 
 
Dag Bergentoft (M), Luiza Kaminska (M), Mårthen Backman (M), Katarina Berg 
(M), Stefan Johansson (M), Tapio Helminen (M), Bengt Björkhage (M), Björn 
Wintler (L), Bo Höglander (C), Göran Bernhardsson (KD), Jan-Eric Eriksson (SD), 
Leif Winnsberger (SD), Jannike Zetterman (SD) reserverar sig till förmån för Bo 
Höglanders (C) tilläggsyrkande. 
 
 
Reservation Kommunfullmäktige 2019-06-12 
Ärende nr 11 Detaljplan för LNG-terminal,  
Ox Hamn, Oxelö 7:60 
 
Bo Höglander (C), med tillstyrkande av flera ledamöter, reserverar sig till förmån för 
tilläggsyrkandet om en tredje punkt i besluts-att-satserna, nämligen: 
3. Att Oxelösunds kommun skyndsamt genomför nödvändiga åtgärder för en 
förbättrad infrastruktur gällande transporter av farligt gods.   
 
Beslutet om att godkänna förslag till detaljplan för LNG-terminal, är i grunden positivt, men 
ovanstående punkt borde innefattas i beslutet. Majoritetens inställning att transporterna ”är 
en senare fråga” ter sig lättsinnig. Det är nu kommunen borde utnyttja sin möjlighet att 
påverka farligt gods-lederna. 
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Reservationens bakgrund är att anläggandet och driften av en LNG-terminal ofrånkomligen 
kommer att få stora konsekvenser för transporterna av LNG, vilket tydligt uttrycks i 
underliggande tjänsteskrivelse. Med tanke på att stora mängder farligt gods redan i dag 
transporteras till och från hamnområdet och SSAB:s område anser vi det rimligt och 
nödvändigt att helhetsbilden gällande transportvägar av farligt gods i Oxelösunds kommun 
ses över. 
 
Med tanke på att den föreslagna detaljplanen gällande LNG-terminal utgör ett led i SSAB:s 
omställning (Hybrit 2025), ”Klimatsteget”, torde en förbättrad infrastruktur kunna anses 
utgöra ett nationellt intresse, vilket möjliggör nationell medfinansiering. 

 
I beslutsunderlaget anges att en ”LNG-terminal ger upphov till ett ökat antal farligt 
gods-transporter genom centrala Oxelösund.” Samt: ”Transporterna är hänvisade 
till rekommenderade farligt gods-leder, om inget annat alternativ tillskapas” (min 
kursivering). Undertecknad och övriga reservanter anser således att det är rimligt 
att kommunen i dialog med övriga intressenter låter utreda möjligheten att tillskapa 
ett sådant alternativ.  
 
 
Beslut till: 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för åtgärd 
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Kf §76        Dnr KS.2019.71               
 
 
Taxa för tillstånd enligt lagen om tobak och liknande produkter  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Taxa för tillstånd enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) 
fastställs. 
 
 
Sammanfattning 
 
I december 2018 beslutade riksdagen om en ny tobakslag, Lag om tobak och liknande 
produkter (2018:2088), nedan kallad LTLP. Lagen börjar gälla den 1 juli 2019 och ersätter 
tobakslagen (1993:581) och lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 
(2017:425).  
Flertalet av bestämmelserna i tobakslagen och lag om elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare förs i sak oförändrade över till den nya lagen. Därutöver syftar lagen till 
att ytterligare minska bruket av tobak och till att motverka illegal handel med tobak.  
Den nya lagen innebär att det införs tillståndsplikt för handel med tobak med kommunen 
som tillståndsgivande myndighet. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror får 
bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan handel.  
Kommunen får enligt 8 kap 1 och 2 §§ LTLP ta ut avgifter för prövning av ansökan om 
försäljningstillstånd, tillsyn av detalj- och partihandlare med försäljningstillstånd samt tillsyn 
av handlare som anmält försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. 
Avgifterna ska spegla kommunernas faktiska kostnader för hanteringen av 
tillståndsansökningar och tillsyn samt följa de allmänna krav om självkostnadsprincipen som 
finns om kommunala taxor. För att kommunen ska kunna ta ut dessa taxor krävs att 
kommunfullmäktige beslutar om taxan före den 1 juli 2018 
Kommunen ska, med anledning av den nya lagen, ta emot och handlägga ansökan om 
försäljningstillstånd för tobak.  
Ansökan om tobakstillstånd kan delas in i följande kategorier: 
- Ansökan om tillstånd för att sälja tobak 
- Ansökan om tillfälligt tillstånd för att sälja tobak 
- Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden 
- Anmälan om förändrat tillstånd 
Gemensamt för alla kategorier är att handläggare diarieför ansökan, tar in ansökningsavgift 
och nödvändiga handlingar, utreder ärendet, utarbetar ett underlag för beslut samt utfärdar 
en handling för meddelande av beslut. En uppskattning av den effektiva handläggningstiden 
bör ligga på 8-10 timmar, något kortare för tillfälliga tillstånd samt ändrade 
bolagsförhållanden.  
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Förslag till taxa: 
Ansökan om tillstånd för att sälja tobak:  8 000 kr 
Ansökan om tillfälligt tillstånd för att sälja tobak: 4 500 kr 
Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden: 5 500 kr 
Anmälan om förändrat tillstånd: 1 500 kr 
 
Avgifterna kan behöva justeras framöver beroende på hur den faktiska arbetssituationen 
kommer att se ut. Det är i nuläget svårt att avgöra hur många av dagens befintliga 
tobakshandlare som kommer att ansöka om ett tobakstillstånd. I dag finns 14 anmälda 
försäljningsställen avseende tobak i Oxelösunds kommun.  
De avgifter som finns idag för tillsyn avseende vissa receptfria läkemedel, 
tobaksvaror samt folköl kommer att ses över vid kommande årlig taxerevision. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-05-29 - Ks § 113 
Tjänsteskrivelse Ks - Taxa för tillstånd enligt lagen om tobak och liknande produkter 
Taxa för tillstånd enligt lagen om tobak och liknande produkter  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Taxa för tillstånd enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) 
fastställs. 
 
Förslag 
 
Linus Fogel (S) yrkar bifall till framskrivet förslag. 
 
 
Beslut till: 
Vård- och omsorgsförvaltningen (FÅ) 
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Kf §77        Dnr KS.2019.60               
 
 
Utökning av verksamhetsområde för VA  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige antar verksamhetsområde för VA i Granliden enligt område 
markerat i bilagd karta. 
 
 
Sammanfattning 
 

Att ordna vattenförsörjning och avlopp är i första hand en kommunal angelägenhet. 
Skyldigheten att tillhandahålla vattentjänster finns formulerad i 6 § vattentjänstlagen. Om 
det med hänsyn till lagens skyddsintressen behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i 
ett större sammanhang för viss befintlig eller blivande bebyggelse är kommunen skyldig att 
bestämma det verksamhetsområde (VO) inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna 
behöver ordnas.  

Detaljplan för Granliden antogs 2016. Av planbeskrivningen framgår det att 
området är i stort behov av att anslutas till kommunalt VA-område då de enskilda 
avloppslösningarna som finns inom detaljplaneområdet är av skiftande kvalitet. Nu 
planerar Oxelö Energi att genomföra anslutningen och därmed bör beslut tas om 
att anta verksamhetsområde för VA i Granliden. Detta är även ett önskemål från 
boende i området. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-05-29 - Ks § 106 
Tjänsteskrivelse Ks 
Karta verksamhetsområde Granliden.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige antar verksamhetsområde för VA i Granliden enligt område 
markerat i bilagd karta. 
 
 
 
Beslut till: 
MSF (FK) 
VA-chef (FK) 
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Kf §78        Dnr KS.2019.61               
 
 
Bokslut för donationsfonderna 2018  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Upprättade årsredovisningar fastställs och kommunstyrelsens ledamöter beviljas full 
ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. 
 
Ge kommunchefen i uppdrag att ändra ändamål för den stiftelse som inriktar sig på 
elev/elever folkbokförda i Oxelösund som studerar på gymnasieskola i Oxelösund.  
 
Ge kommunchefen i uppdrag att se över utdelningens storlek för att anpassas till nu 
gällande skatteregler. 
 
 
Sammanfattning 
 
Oxelösunds kommun förvaltar tre stiftelser (donationsfonder).  
Dessa tre stiftelser är: 
 
• Stiftelsen för utgivande av premier till elever vid högstadiet i Breviksskolan i Oxelösund,   
  instiftad 1986. 
 
• Stiftelsen för utgivande av premier till elev / elever folkbokförda i Oxelösunds kommun   
  som studerar på gymnasiet i Oxelösund instiftad 1986. 
 
• Stiftelsen för främjande av kulturell verksamhet inom Oxelösunds kommun,   
  instiftad 1986.  
 
Administrationen för de tre stiftelserna sker genom ett avtal med Skandikon Administration 
AB, lokaliserat i Malmö. Årsredovisningar har upprättats av Skandikon.  
 
Det egna kapitalet för dessa tre stiftelser uppgick till 1 1119 tkr i bokslut 2018 (1 240 tkr vid 
föregående årsskifte). Totalt för alla tre fonderna delades 31 tkr (30,5 tkr) ut. 
 
Fonden som riktar sig mot elever vid högstadiet i Breviksskolan delade ut 21 tkr  
(20,5 tkr).  
 
Fonden som riktar sig mot elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som studerar på 
gymnasiet i Oxelösund delade ut 0 tkr. 
  
Då det numera inte finns någon gymnasieskola i Oxelösund blir det svårt att dela ut medel 
från den fond som riktar sig till elev / elever folkbokförda i Oxelösunds kommun och som 
studerar på gymnasiet i Oxelösund. Begränsningar av målgruppen är därmed betydande. 
 
Fonden för kulturell verksamhet delade ut 10 tkr (10 tkr). Stiftelsens avkastning möjliggör en 
betydligt högre utdelning. På grund av ändrade skatteregler kommer stiftelsen att beskattas 
för en för låg utdelning under de senaste sammanlagda fem års perioden. Därför föreslås 
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att kommunchefen ges i uppdrag att se över utdelningens storlek för att anpassas till nu 
gällande skatteregler.   
 
Marknadsvärdet av stiftelsernas värdepapper uppgick till 1 119 tkr vid årets slut  
en minskning med 138 tkr (ökning 66 tkr), vilket motsvarar en förändring med -12,31 % 
(ökning 5,2 %). 
 
Stiftelserna har sina resp. förmögenheter gemensamt placerade i den samförvaltade depån 
Oxelösunds samförvaltning hos Öhman fonder.  
 
Revisionen föreslår att Kommunstyrelsen vidtar åtgärder för att försöka ändra ändamål för 
den stiftelse som inriktar sig på elev/elever folkbokförda i Oxelösund som studerar på 
gymnasieskola i Oxelösund.  
 
Med anledning av det föreslås att kommunchefen ges i uppdrag att ändra ändamål för den 
stiftelse som inriktar sig på elev/elever folkbokförda i Oxelösund som studerar på 
gymnasieskola i Oxelösund. 
 
Revisionen har granskat samtliga stiftelser utan anmärkning och föreslår att 
kommunstyrelsens ledamöter beviljas full ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-05-29 - Ks § 107 
Tjänsteskrivelse Ks 
Årsredovisning Sammandrag för samförvaltade donationsstiftelser 2018.pdf 
Revisionsberättelse för år 2018 för Stiftelsen för utgivande av premier till elever vid 
högstadiet i Breviksskolan 
Revisionsberättelse för år 2018 för Oxelösunds samförvaltade donationsstiftelser 
Revisionsberättelse för år 2018 för Stiftelsen för utgivande av premier till elever som 
studerar på gymnasiet  
Revisionsberättelse för år 2018 för Stiftelsen för främjandet av kulturell verksamhet  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Upprättade årsredovisningar fastställs och kommunstyrelsens ledamöter beviljas full 
ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. 
 
Ge kommunchefen i uppdrag att ändra ändamål för den stiftelse som inriktar sig på 
elev/elever folkbokförda i Oxelösund som studerar på gymnasieskola i Oxelösund.  
 
Ge kommunchefen i uppdrag att se över utdelningens storlek för att anpassas till nu 
gällande skatteregler. 
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Beslut till: 
ECH 
CON 
Revision 
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Kf §79        Dnr KS.2019.67               
 
 
Reviderat reglemente och samverkansavtal Växelnämnden  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till nytt samverkansavtal för den gemensamma 
växelnämnden. 

 
2. Kommunfullmäktige godkänner reviderat reglemente för den gemensamma växelnämnden. 
 
3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i respektive kommun 

fattar motsvarande beslut.  
 
 
Sammanfattning 
 
Trosa kommun och Gnesta kommun inrättade den 1 januari 2012 en gemensam 
växelnämnd för samverkan kring växeladministration. Från och med den 1 september 2017 
ingår även Oxelösunds kommun i den gemensamma nämnden. Trosa kommun är 
värdkommun och den gemensamma nämnden ingår Trosa kommuns organisation. 
  
Växelnämndens uppdrag som ursprungligen innefattade förvaltning och teknisk drift av 
telefonifunktion i Trosa kommun har efter beslut i gemensamma växelnämnden hösten 
2018 utvidgats till att hantera ett komplett kontaktcenter som bland annat innehåller helt 
integrerad ärendehantering och lättillgängliga telefonifunktioner.  

 
I och med att det utökade uppdraget måste respektive kommuns fullmäktige 
besluta om nytt samverkansavtal och reviderat reglemente för den gemensamma 
växelnämnden. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-05-29 - Ks § 110 
Tjänsteskrivelse Ks - Reviderat reglemente och samverkansavtal för Växelnämnden 
Förslag Samverkansavtal gemensam växelnämnd 
Förslag Reviderat reglemente gemensam växelnämnd 
Vxlnämnd 2019-04-09 § 5 (Konverterat)  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till nytt samverkansavtal för den gemensamma 
växelnämnden. 
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2. Kommunfullmäktige godkänner reviderat reglemente för den gemensamma 
växelnämnden. 

 
3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i respektive kommun 

fattar motsvarande beslut.  
 
 
Beslut till: 
Växelnämnden 
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Kf §80        Dnr KS.2019.70               
 
 
Begäran om ansvarsfrihet för 2018 Regionförbundet Sörmlands 
styrelse  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Regionförbundet Sörmlands styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2018. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Regionförbundet Sörmlands förbundsordning ska medlemmarnas 
fullmäktigeförsamlingar behandla frågan om ansvarsfrihet för regionförbundets styrelse.  
Regionförbundets styrelse har vis sitt sammanträde den 12 april 2019 fattat beslut om 
årsredovisningen för år 2018 och revisorerna har lämnat sin revisionsberättelse. Därmed vill 
regionförbundets styrelse att medlemmarnas respektive fullmäktige behandlar frågan om 
ansvarsfrihet.  
Regionförbundet Sörmlands revisorer har granskat regionförbundets verksamhet 
och bokslut för år 2018. Revisorerna föreslår att årsredovisningen ska godkännas 
och att Regionförbundet Sörmlands styrelseledamöter ska beviljas ansvarsfrihet.  
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-05-29 - Ks § 109 
Tjänsteskrivelse Ks - Begäran om ansvarsfrihet för 2018 Regionförbundet Sörmlands 
styrelse  
Årsredovisning 2018 för Regionförbundet Sörmland 
Revisionsrapport - granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31 
Revisionsberättelse för år 2018 för Regionförbundet 
Protokollsutdrag 2019-04-12 § 4 Årsredovisning år 2018 för regionstyrelsen 
Begäran om ansvarsfrihet för Regionförbundet Sörmlands styrelse  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Regionförbundet Sörmlands styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2018. 
 
 
Beslut till: 
Region Sörmland. 
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Kf §81        Dnr KS.2018.118               
 
 
Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

• Ordförandegruppen i Vård- och omsorgsnämnden arvoderas med 1,5% av grundarvodet för 
att täcka uppdraget för politisk socialjour. 

• Ordförandegruppen ansvarar för att den politiska socialjouren alltid är bemannad. 

• Arvodesreglementet uppdateras med; Ordförandegruppen i Vård- och omsorgsnämnden 
ansvarar för att den politiska socialjouren alltid är bemannad och för detta utgår ersättning 
om 1,5% av grundarvodet per månad och ledamot.  

• Finansiering sker via Vård- och omsorgsnämndens befintliga budget för förtroendevalda 
genom de åtgärder nämnden vidtar under året för att minska sina verksamhetskostnader. 

• Beslutet börjar gälla från 1 juli-2019.  
 
 
Sammanfattning 
 
2018-09-19 Kf § 102 p2 beslutade kommunfullmäktige att ersättningsnivån och åtagandet 
för politisk socialjour för ordförandegruppen i Vård- och omsorgsnämnden skulle utredas. 
Den politiska socialjouren måste finnas tillgänglig dygnet runt alla dagar på året. Under 
utredningen har arvodesreglementen från några olika kommuner dels med geografisk 
närhet och för kommuner med liknande förutsättningar som Oxelösund gåtts igenom. Den 
slutsats man kan dra av detta är att de flesta kommuner har någon typ av ersättning och 
tillägg för den politiska socialjouren, även om denna ersättning ser väldigt olika ut både till 
utformning och ersättningsnivå. Exempel har bland annat hämtas från kommunerna 
Strängnäs, Flen, Vingåker, Gnesta, Åmål, Hofors och Mullsjö.  
Ett tillägg på 1,5% av grundarvodet motsvarar 1004 kr per ledamot och månad. Totalt skulle 
detta innebära en kostnadsökning på 36 144 kr/år. I förhållande till andra kommuner som 
undersökts placerar detta Oxelösund på en medelnivå.  
Ett införande redan i år innebära att en ökad kostnad om ca 18 tkr tillkommer på vård- och 
omsorgsnämnden, och även om denna kostnad inte är budgeterad bedöms kostnaden 
kunna finansieras genom det övriga arbetet med besparingar och effektiviseringar.  
Utifrån arvodeskommitténs beredning, har utdrag granskats från de kommuners 
arvodesreglementen som nämns ovan. Utifrån detta föreslås att 
ordförandegruppen i Vård- och omsorgsnämnden arvoderas med 1,5% av 
grundarvodet för att täcka uppdraget för politisk socialjour. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-05-29 - Ks § 112 
Tjänsteskrivelse Ks - Ersättning politisk Socialjour 
Protokoll 2018-09-19 - Kf §102  
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Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 

• Ordförandegruppen i Vård- och omsorgsnämnden arvoderas med 1,5% av grundarvodet för 
att täcka uppdraget för politisk socialjour. 

• Ordförandegruppen ansvarar för att den politiska socialjouren alltid är bemannad. 

• Arvodesreglementet uppdateras med; Ordförandegruppen i Vård- och omsorgsnämnden 
ansvarar för att den politiska socialjouren alltid är bemannad och för detta utgår ersättning 
om 1,5% av grundarvodet per månad och ledamot.  

• Finansiering sker via Vård- och omsorgsnämndens befintliga budget för förtroendevalda 
genom de åtgärder nämnden vidtar under året för att minska sina verksamhetskostnader. 

• Beslutet börjar gälla från 1 juli-2019.  
 
Jäv 
 
Linus Fogel (S) och Katarina Berg (M) anmäler jäv. 
 
 
Beslut till: 
Kansliet (FÅ) 
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Kf §82        Dnr KS.2019.64               
 
 
Köp av fastighet Prisman 8  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Godkänna Kustbostäder i Oxelösund AB.s köp av fastigheten Prisman 8 i Oxelösund för 11 
mkr. 
Godkänna finansieringen på 11 mkr av köpet via lån i koncernbanken. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kustbostäder i Oxelösund AB hemställer att kommunfullmäktige godkänner köp och 
finansiering av fastigheten Prisman 8 i Oxelösund. Fastigheten är belägen i centrala 
Oxelösund med gatuadress Torggatan 13. Lagfaren ägare är Sörmlands Sparbank. 
Via förhandling mellan parterna har överenskommits om en köpeskilling på 11,0 mkr för 
fastigheten Prisman 8. Finansiering sker genom att uppta nya lån via koncernbanken.  
En tänkbar utveckling av fastigheten är att flytta de mindre hyresgästerna till andra 
lokaler, exempelvis Prisman 6, för att på de friställda ytorna iordningsställa 
bostäder, eller annan verksamhet. En översiktlig bedömning är att det är möjligt att 
tillskapa ca 9 mindre bostäder. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-05-29 - Ks § 108 
Tjänsteskrivelse Ks  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Godkänna Kustbostäder i Oxelösund AB.s köp av fastigheten Prisman 8 i Oxelösund för 11 
mkr. 
Godkänna finansieringen på 11 mkr av köpet via lån i koncernbanken. 
 
 
Beslut till: 
Ekonomichef (FK) 
Kustbostäder (FK) 
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Kf §83        Dnr KS.2019.72               
 
 
Årsredovisning 2018 med begäran om att ansvarsfrihet för 
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

• Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet anmäls 
och läggs till handlingarna. 

 
• Direktionen för kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet samt de 

enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för 2018. 
 
 
Sammanfattning 
 
Sedan sju år tillbaka har kollektivtrafikfrågorna organiserats i Kommunalförbundet 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Under de åren har myndigheten också fått ytterligare 
uppdrag från Länstrafiken Mälardalen AB, Länstrafiken Sörmland AB och från de 
kommunala medlemmarna.  
Den 1 januari 2019 övergick kollektivtrafikfrågorna till det nybildade Region Sörmland - en 
sammanslagning av kollektivtrafikmyndigheten, Landstinget Sörmland och Regionförbundet 
Sörmland. Dessutom införlivades det helägda bolaget Länstrafiken Sörmland AB och de 
delägda bolagen MÄLAB, AB Transitio och Samtrafiken i Region Sörmland. Detta är 
därmed den sista årsredovisningen som skrivs för Kommunalförbundet Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet.  
Myndigheten har via beslut överlämnat sin upprättade och beslutade Verksamhetsplan och 
budget 2019 (2020-21) till Region Sörmland att införliva i sin Verksamhetsplan och budget 
2019 (2020-21). Därutöver har myndigheten lämnat över ett antal andra rekommendationer 
såsom att påbörja revidering av det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Även för 2019 
är den förväntade utvecklingen att måluppfyllelse i all väsentlighet bedöms som positiv. 
Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
behandlades vid sammanträde i direktionen den 15 mars 2019. Sedan dess har 
även myndighetens sakkunniga och förtroendevalda revisorer granskat 
årsredovisningen och bokslutet 2018. Myndighetens revisorer tillstyrker att 
respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda 
ledamöterna i densamma. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-05-29 - Ks § 111 
Tjänsteskrivelse Ks - Årsredovisning 2018 med begäran om att ansvarsfrihet för 
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
Protokollsutdrag § 2 från sammanträde i direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
den 15 mars 2018 
Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
Granskningsrapport bokslut Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 2018 
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Revisionsberättelse för år 2018 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 

• Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet anmäls 
och läggs till handlingarna. 

 
• Direktionen för kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet samt de 

enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för 2018. 
 
 
Beslut till: 
Region Sörmland (FK) 
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Kf §84        Dnr KS.2018.160               
 
 
Avsägelser från kommunfullmäktige  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Sofia Stenbäck (KD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige och ny räkning begärs från länsstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
 
Sophia Stenbäck (KD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
Kommunfullmäktige. 
 
 
Beslut till: 
Länsstyrelsen (FÅ) 
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Kf §85        Dnr KS.2018.160               
 
 
Avsägelse och val av ersättare i Utbildningsnämnden  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Sophia Stenbäck (KD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Utbildningsnämnden. 
 
Till ny ersättare i Utbildningsnämnden väljs Niclas Lindgren (KD). 
 
Sammanfattning 
 
Sophia Stenbäck (KD) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
Utbildningsnämnden.  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Niclas Lindgren (KD) föreslås som ny ersättare i utbildningsnämnden.  
 
 
Beslut till: 
Vald 
Kansliet (FÅ) 
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Kf §86        Dnr KS.2019.85               
 
 
Motion om Utredning av gruppledares närvarorätt vid 
sammanträden mm  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Björn Johansson (MP) inkommer med följande motion: 
 
Motion till Kommunfullmäktige 2019-06-12 
Utredning av gruppledares närvarorätt vid sammanträden mm 
 
I den reviderade arbetsordningen för kommunfullmäktige som antogs 2018-09-19 infördes 
bl a viktiga förtydliganden av gruppledarnas uppdrag och ansvar. Dels under Anmälan av 
hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare i § 12, men framför allt under 
Gruppledarnas uppdrag och ansvar, § 42 Gruppledare: 
a) Gruppledare utses för varje parti representerat i fullmäktige med undantag för de partier 
som utsett antingen kommunalråd, oppositionsråd eller ordförande i nämnd. 
b) Gruppledare ansvarar för att hålla sig allmänt informerade om den kommunala 
verksamheten, inklusive de kommunala bolagen, och ansvarar för att informationen 
vidarebefordras till egna representanter i nämnder och styrelser samt den egna 
partiorganisationen. Gruppledaren är kontaktperson gentemot kommunens 
förvaltningsorganisation. 
Möjligheterna att uppfylla ansvaret under § 42 b) begränsas emellertid till väsentlig del av 
att en gruppledare som inte är vald till ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen endast har 
närvarorätt i egenskap av ”allmänhet” vid den öppna delen av styrelsens sammanträden 
men saknar rätten att närvara vid de delar av sammanträdena som innehåller just 
informationsärenden. 
I dagsläget drabbar detta enbart en gruppledare och ett parti eftersom samtliga övriga 
fullmäktigepartier är representerade i kommunstyrelsen genom antingen gruppledare, 
nämndordförande, oppositionsråd eller ett kommunalråd. Men frågan är då hur denna enda 
återstående gruppledare ska få tillgång till den information hen har ansvar för att 
vidarebefordra till egna representanter i nämnder och styrelser samt den egna 
partiorganisationen? 
Uppdraget att vara kontaktperson gentemot kommunens förvaltningsorganisation 
underlättas samtidigt inte av ett nyligen fattat tjänstemannabeslut som enligt uppgift 
begränsar rätten till inpassering genom ”skalskyddet” i kommunhuset att gälla endast för de 
politiker som har tillgång till någon form av kontor innanför skalskyddet, dvs kommunalråd, 
oppositionsråd och presidieledamöter i nämnderna. Aktuell status på det kontor som 
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tidigare inrättades i kommunhuset som oppositionsrum är i det sammanhanget för oss 
oklar.  
Med hänvisning till ovanstående anser vi att förutsättningarna för gruppledare att genomföra 
uppdraget och uppfylla sitt ansvar enligt kommunfullmäktiges arbetsordning snabbt måste 
ses över och anpassas.  
Vårt yrkande: 
Att förutsättningarna för gruppledare att genomföra uppdraget och uppfylla sitt 
gruppledaransvar i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning snabbt utreds och 
anpassas till uppdragets innehåll.  
Oxelösund 2019-06-12 
Miljöpartiet de gröna i Oxelösund 

Björn Johansson 
 
 
Beslut till: 
Kansliet (FÅ) 
 
 


