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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige  

  
2019-09-18  

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Plats och tid Eventsalen, Koordinaten 18.00-20.30 
 

Beslutande Rune Tschemernjack (S) Björn Johansson (MP) 
 Nina Wikström-Tiala (S) Klas Lundbergh (L) 
 Mårthen Backman (M) Bo Höglander (C) 
 Bror Sterner (S) Inge Ståhlgren (S) 
 Zuber Sahi (M) Bengt Björkhage (M) 
 Linus Fogel (S) Göran Bernhardsson (KD) 
 Patrik Renfors (V) Mariela Perez (V) 
 Katarina Berg (M) Birgitta Luoto (S) 
 Dagmara Mandrela (SD) Martin Bergström (S) 
 Britta Bergström (S) Leif Winnsberger (SD) 
 Tommy Karlsson (S) Haifaa Alkhaldi (M) 
 Stefan Johansson (M) Ann-Sophie Nygren (S) 
 Ingela Wahlstam (V) Tapio Helminen (M) 
 Luiza Kaminska (M) Håkan Carlsson (S) 
 Sofia Bergli (S) Thomas Löfdahl (V) 
 Jan-Eric Eriksson (SD)   
     
Ej tjänstgörande     
ersättare och övriga Matti Koponen (M) Joakim Öhman (C) 
Deltagare Björn Wintler (V) Gert Bennevall (KD) 
 Lars Pettersson (MP) Tony Eklund (KD) 
 Kristin Johansson (MP)   
     
     
     
     
     
     
  
Underskrifter Sekreterare …………………………………………… 

Thomas Hermansson 
Paragrafer 87  - 102  

    
 Ordförande …………………………………………… 

Nina Wikström-Tiala  

  
Justerande ………………………………………… 

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

  Inge Ståhlgren Göran Bernhardsson 

BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige  

Sammanträdesdatum 2019-09-18  
Datum för 
anslagsuppsättande 2019-09-26 Datum för  

Anslagsnedtagande  2019-10-18  

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift 
 
………………………………………… 
Thomas Hermansson 
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Kf §87 Val av justeringsledamöter 3 
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11 - 14 
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26 
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Kf §87        Dnr KS.2016.18               
 
 
Val av justeringsledamöter  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Inge Ståhlgren (S) och Göran Bernhardsson (KD) utses till att justera dagens 
protokoll. 
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Kf §88        Dnr KS.2019.101               
 
 
Medborgarförslag om att Oxelösund ska bli en attraktiv plats för 
husbilsturister  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag om att vi ska bli en attraktiv plats för husbilsturister. 
 
Jag har nu i 3 år haft nöjet att hyra husbil och har under dessa somrar åkt runt 
och semestrat i Sverige och oftast övernattat i olika gästhamnar. 
Blivit uppmärksammad på att i vår region finns det dåligt med ställplattser 
Vi har en nära anknytning till E4 där det går en strid ström av husbilar hela 
tiden. 
Tänk om vi kunde locka hit några av dem. 
Man vill ha el och gångavstånd till affär (centrum), fina toaletter, dusch och 
gärna diskmöjligheter. 
Många kanske bara stannar någon natt med om man finner det bra så stannar 
man nog flera nätter. 
Här i Oxelösund har vi i alla år pratat om båtturismen och gästhamnen men 
båtarna minskar och kommer det båt- turister så är det främst juli de handlar mat 
och seglar gärna ut till någon naturhamn igen. 
Tiderna förändras och jag tycker att vi ska fånga upp nya besökare till oss. 
Jag tycker vår gästhamn är ödslig och tråkig skulle vara trevligt med mer folk. 
Vi har stora outnyttjade gräsytor. 
I Sverige finns det redan 100 000 husbilar registrerade och till det kommer alla 
andra husbilar från övriga Europa. 
Bra för vår kommun och för våra handlare i här staden. Det kunde också bli 
lönsamt att ha lite bodar med försäljning som också locka fler besökare. 
Husbilsfolket är ofta 50 plus, de börjar åka ut med sina husbilar i maj och håller 
på till augusti-september. 
Så säsongen är lång. 
Mitt förslag är att anlägga fina ställplatser vid gräsplanerna i närheten av 
restaurang Läget eller bort mot ytorna där Båt & motor låg. 
Den nya restaurangen som ev. ska byggas kunde innefatta fler duschar, toaletter 
och pentry med diskmöjligheter. Eller bygga om Båt och motors lokaler. 
Vi har ju Kjell Andersson som har en privat camping ute på Femöre men vi har 
plats för fler aktörer, en dag nu i sommar hade han 44 bilar parkerade. 
Jag kan rekommendera att våra bestämmande kan åka till Askersund för ett 
studiebesök. 
Jag var där nu i somras och det var verkligen en gästhamn med puls. 
 
Jag vill gärna ha en åter koppling. 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 5  
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige  2019-09-18  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om att Oxelösund ska bli en attraktiv plats för husbilsturister  
 
 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen (FÅ) 
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Kf §89        Dnr KS.2019.8               
 
 
Information från kommunstyrelsens ordförande  
 
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens vice ordförande Linus Fogel (S) informerar: 
 
- Omorganisation inom Vård- och omsorg. 
- Investering i Solceller på Ramdalens idrottsanläggning. 
- Investering etapp 2 Stenviks förskola för att öka antalet platser till förskolan. 
- Förberedelser för firandet av den regionala demokratin 100 år. 
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Kf §90        Dnr KS.2019.6               
 
 
Delgivningar  
 
 
Delges 
 
Protokoll 2019-04-09 Gemensamma växelnämnden 
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Kf §91        Dnr KS.2018.160               
 
 
Avsägelse och val av ersättare i Vård- och omsorgsnämnden  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Sinikka Konttinen (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Vård- och 
omsorgsnämnden. 
 
Dagens sammanträde 
 
Sinikka Konttinen (V) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
Vård- och omsorgsnämnden. 
 
 
 
Beslut till: 
Kansliet (FÅ) 
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Kf §92        Dnr KS.2018.161               
 
 
Val till uppdrag som nämndeman vid Nyköpings tingsrätt åren 
2020-2023  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Till uppdrag som nämndemän vid Nyköpings tingsrätt åren 2020-2023 väljs: 
 
Britt-Marie Kärngren (S) 
Fredrik Laitinen (S) 
Astrid Öman Asp (S) 
Thomas Löfdahl (V) 
Mårthen Backman (M) 
Tapio Helminen  (M) 
Siri Wink (C) 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Förslag 
 
Nominerade till uppdrag som nämndeman vid Nyköpings tingsrätt 2020-2023: 
 
Britt-Marie Kärngren (S) 
Fredrik Laitinen (S) 
Astrid Öman Asp (S) 
Thomas Löfdahl (V) 
Mårthen Backman (M) 
Tapio Helminen  (M) 
Siri Wink (C) 
Jannike Zetterman (SD) 
 
Beslutsgång 
 
Då det finns fler nominerade än platser som skall tillsättas kommer omröstning att 
ske. Justerarna Inge Ståhlgren (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 ska 7 namn uppföras De 
röstande avger efter upprop sina valsedlar i en urna.  
Antalet valsedlar räknas till 31. Av dessa var 30 valsedlar giltiga och 1 ogiltig.  
När samtliga röster är sammanräknade visar resultatet följande:  
 
Britt-Marie Kärngren (S) 29 röster 
Fredrik Laitinen (S) 30 röster 
Astrid Öman Asp (S) 28 röster 
Thomas Löfdahl (V) 24 röster 
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Mårthen Backman (M) 29 röster 
Tapio Helminen  (M) 30 röster 
Siri Wink (C) 29 röster 
Jannike Zetterman (SD)            11 röster  
 
 
Beslut till: 
Nyköpings tingsrätt (FÅ) 
Valda (FK) 
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Kf §93        Dnr KS.2019.85               
 
 
Svar på Motion om att Utredning av gruppledares närvarorätt vid 
sammanträden mm  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen avslås. 
 
Sammanfattning 
 

På kommunfullmäktige 2019-06-12 § 86 lämnades en motion in av Björn Johansson (MP). I 
motionen föreslås att förutsättningarna för gruppledare att genomföra uppdraget och 
uppfylla sitt ansvar i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning snabbt utreds och 
anpassas till uppdragets innehåll. 

Gruppledare får utses av varje parti i kommunfullmäktige med undantag för de partier som 
utsett kommunalråd, oppositionsråd eller ordförande i nämnd.  

Gruppledare har ett ansvar att hålla sig allmänt informerade om den kommunala 
verksamheten inklusive de kommunala bolagen. Genom att läsa de protokoll som upprättas 
vid dessa sammanträden borde gruppledaren kunna skapa sig just den allmänna insynen 
som kan tänkas behövas för att fullfölja uppdraget. Att gruppledaren är kontaktperson 
gentemot kommunens förvaltningsorganisation medför att förvaltarorganisationen har en 
tydligt vald partirepresentant att vända sig till i allmänna frågor och med sådan information 
som är av vikt att komma samtliga partier till godo. Dessa kontakter sker företrädelsevis 
genom mail och telefon, Vilket inte hindrar att även personliga möten med tjänstepersoner 
eller partiföreträdare bokas in.  

Då det under perioder funnits hotbild mot medarbetare i kommunhuset togs beslutet att 
begränsa möjligheten till inpassering i kommunhusets kontorsdel för att på sätt säkra 
arbetsmiljön för de personer som arbetar innanför skalskyddet. Samtidigt säkerställdes att 
de politiker som återkommande har sammanträden i kommunhuset fick behörighet till 
kommunhusets entré samt de sammanträdesrum som är belagda utanför skalskyddet.  

Kommunen har ett oppositionsråd på heltid som enligt kommunstyrelsens reglemente ska 
ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. Det är då nödvändigt att denna funktion 
har ett eget tjänsterum varpå det rum som tidigare verkat som oppositionsrum gjordes om 
till tjänsterum för heltidsarvoderat oppositionsråd.  

Gruppledarens ansvar att säkerställa att det finns tjänstgörande politiker vid fullmäktige och 
kontakten med kommunsekreterare löses även den smidigast genom mail, telefon eller 
genom personlig kontakt vid sammanträden eller överenskomna mötestider.  
Med grund i detta och att kommunfullmäktiges reglemente nyligen har uppdaterats 
med ett förtydligande av gruppledarens roll föreslår kommunstyrelsen att motionen 
avslås. 
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Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-09-04 - Ks § 137 
Tjänsteskrivelse Ks - Svar på motion om att utreda gruppledarnas närvarorätt vid 
sammanträden mm 
Protokoll 2019-06-12 - Kf §86 
Motion Utredning av gruppledares närvarorätt vid sammanträden mm  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Motionen avslås. 
 
Förslag 
 
Linus Fogel (S) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag. 
 
Björn Johansson (MP) yrkar att motionen ska bifallas. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels kommunstyrelsen förslag 
att motionen ska avslås och dels Björn Johanssons (MP) förslag att motionen ska 
bifallas. 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Reservation 
 
Björn Johansson (M) reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 
 
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. 
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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 just den delen av kommunstyrelsesammanträdena som 
innehåller informationsärendena. 
I dagsläget drabbar detta enbart en gruppledare och ett fullmäktigeparti eftersom övriga sju 
fullmäktigepartier är representerade i kommunstyrelsen genom antingen gruppledare, 
nämndordförande, oppositionsråd eller ett kommunalråd. Frågan är då hur denna enda 
gruppledare ska få tillgång till den information hen har ansvar för att vidarebefordra till egna 
representanter i nämnder och styrelser samt den egna partiorganisationen? 
I kommunstyrelsens yttrande till kommunfullmäktige hävdas att ”genom att läsa de protokoll 
som upprättas vid dessa sammanträden borde gruppledaren kunna skapa sig just den 
allmänna insynen som kan tänkas behövas för att fullfölja uppdraget”. Ett minst sagt 
märkligt påstående eftersom protokollen enbart är beslutsprotokoll och att just punkten 
informations och föredragningar endast innehåller en uppräkning av ärenderubriker och 
namn på föredragande tjänstemän som i följande utdrag ur kommunstyrelsens protokoll från 
2019-09-04:  
Ks § 119        Dnr KS.2019.30                

Information och föredragningar 2019   

Dagens sammanträde  

Niklas Telin säkerhetssamordnare, Totte Arvidsson Länsstyrelsen och Mikael Jaanivald     
Länsstyrelsen informerar om Oxelösunds kommuns ansvar gällande civilt försvar och  
krisberedskap.  

Sarah Heltborg Fastighetsekonom, informerar om saneringen på Ramdalsskolan etapp 3.   
Pär Blom Projektledare och Jonas Bergström NCC informerar från byggnationen av 
Oxelöskolan.  

Maria Malmberg Mark- och exploateringsstrateg och Kjell Andersson Mark- och 
exploateringsstrateg, informerar om:  

 - Mark och spårområde kring Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg verksamhet.    

- Omförhandlingar gällande kommunens bostadsarrenden samt processen kring   
densamma.  

 - Högspänningsledningen från Hedenlunda till SSAB.   

Magnus Petersson ekonomichef informerar om den pågående processen med ägardirektiv 
och avkastningsplan för de kommunala bolagen. 

Till detta kan läggas att kallelser till kommunstyrelsen som finns länkade på kommunens 
hemsida oftast är ofullständig och handlingar istället mejlas ut direkt till ledamöter och 
ersättare inför sammanträdena och därför överhuvudtaget inte finns tillgängliga för 
gruppledaren. 
Gruppledarens uppdrag att vara kontaktperson gentemot kommunens 
förvaltningsorganisation försvåras ytterligare av ett nyligen fattat tjänstemannabeslut som 
begränsar rätten till inpassering genom ”skalskyddet” i kommunhuset till att gälla endast för 
de politiker som har tillgång till någon form av kontor innanför skalskyddet, dvs 
kommunalråd, oppositionsråd och presidieledamöter i nämnderna. Genom att det kontor i 
kommunhuset som tidigare inrättades som oppositionsrum med tillträde för företrädarna för 
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alla oppositionspartier, utan samråd med alla berörda, har gjorts om till tjänsterum endast 
för oppositionsrådet har gruppledare alltså inte längre rätt till egen inpassering i 
kommunhuset.   
Vi har därför yrkat att förutsättningarna för gruppledare att genomföra uppdraget och 
uppfylla sitt gruppledaransvar i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning snabbt 
utreds och anpassas till uppdragets innehåll.  
Då vi anser att kommunstyrelsens yttrande och förslag till kommunfullmäktige inte uppfyller 
styrelsens beredningsansvar och fullmäktige nu avslår vår motion reserverar vi oss mot 
detta beslut.  
Oxelösund 2019-09-18 
 
Miljöpartiet de gröna i Oxelösund 

 
Björn Johansson 
 
 
Beslut till: 
Motionären (FK) 
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Kf §94        Dnr KS.2018.166               
 
 
Svar på Motion om utredning angående oppositionsrådsfunktionen  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen avslås. 
 
Sammanfattning 
 

På kommunfullmäktige 2018-09-19 § 112 lämnades en motion in av Björn Johansson (MP) 
och Sandra Landin (MP). I motionen önskas att en förutsättningslös utredning genomförs av 
den nuvarande oppositionsrådsfunktionen visavi gruppledarfunktionen. 

Kommunfullmäktige har i sin arbetsordning fastslagit att oppositionsrådet har ett särskilt 
ansvar att samordna och informera minoriteten. I Oxelösund representerar oppositionsrådet 
den största gruppen av partier i minoritet. På vilket sätt minoriteten väljer att samordna sig 
är något som politiskt görs upp mellan minoritetspartierna. Ett oppositionsråd med möjlighet 
att lägga hela sin arbetstid på den kommunala verksamheten är en god förutsättning för att 
säkerställa den kommunala demokratin och att samordna den och informera minoriteten. 

Kommunfullmäktige har fastslagit en arbetsordning och därigenom gett direktiv och riktlinjer 
till hur de olika politiska funktionerna förväntas att arbeta.  
Utifrån detta föreslår kommunstyrelsen att motionen ska avslås. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-09-04 - Ks § 138 
Tjänsteskrivelse Ks - Svar på motion om utredning av oppositionsrådsfunktionen 
Protokoll 2018-09-19 - Kf §112 
Motion om utredning angående oppositionsrådsfunktionen  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Motionen avslås. 
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Förslag 
 
Linus Fogel (S), Patrik Renfors (V), Bo Höglander (C), yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Björn Johansson (MP) yrkar att motionen ska bifallas. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels kommunstyrelsen förslag 
att motionen ska avslås och dels Björn Johanssons (MP) förslag att motionen ska 
bifallas. 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begärs 
 
Votering 
 
Ja för att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Nej för att bifalla Björn Johanssons förslag. 
 
30 röster för ja 
1 röster för nej 
 
Voteringsprotokoll 
 

Stol Namn Ersätter Parti Röst 
1 Rune Tschemernjack (S)  Linda Hägglund (S) Socialdemokraterna Ja 
2 Nina Wikström-Tiala (S)    Socialdemokraterna Ja 
3 Mårthen Backman (M)    Moderaterna Ja 
4 Bror Sterner (S)  Catharina Fredriksson (S)  Socialdemokraterna Ja 
5 Zuber Sahi (M) 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 Dagmara Mandrela (SD) Jannike Zetterman (SD)  Sverigedemokraterna Ja 
11 Sofia Bergli (S) 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 
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18 Klas Lundbergh (L)   Liberalerna Ja 
19 Birgitta Luoto (S) Solveig Lindblom (S)  Socialdemokraterna Ja 
20 Bengt Björkhage (M)    Moderaterna Ja 
21 Ingela Wahlstam (V)   Vänsterpartiet Ja 
22 Linus Fogel (S)    Socialdemokraterna Ja 
23 Ann-Sophie Nygren (S) Oheila Mozil (S)  Socialdemokraterna Ja 
24 Haifaa Alkhaldi (M)   Moderaterna Ja 
25 Göran Bernhardsson (KD)    Kristdemokraterna Ja 
26 Tapio Helminen (M)    Moderaterna Ja 
27 Thomas Löfdahl (V) Daniel Lundgren (V)  Vänsterpartiet Ja 
28 Håkan Carlsson (S)    Socialdemokraterna Ja 
29 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 med följande motivering. 
 
Under avsnittet Kommunalråd § 14 i kommunstyrelsens reglemente, sägs bl a att 
kommunfullmäktige utöver att utse kommunstyrelsens ordförande till kommunalråd även 
bland styrelsens ledamöter ska utse ytterligare ett kommunalråd som är 
minoritetsföreträdare och kallas oppositionsråd. Kommunalråd och oppositionsråd ska ägna 
hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. 
Av § 14 framgår vidare att oppositionsrådet har ett särskilt ansvar för att samordna och 
informera minoriteten. Men vad som i övrigt åligger oppositionsrådet framgår dock inte. Det 
gör det däremot i § 12 vad gäller ordföranden/kommunalrådet.  
Under avsnittet Ordföranden § 12 åligger det kommunstyrelsens ordförande att: 

• närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela 
nämndorganisation och bolagskoncern, 

• med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor, 

• främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder och 
bolagsstyrelser samt 

• representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 

Samtidigt har nu i förslaget till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige ett 
förtydligande av gruppledarnas uppdrag och ansvar införts. Dels under Anmälan av hinder 
för tjänstgöring och inkallande av ersättare i § 12, men framför allt under Gruppledarnas 
uppdrag och ansvar i § 42. 
I § 42 b) sägs att gruppledarna ansvarar för att hålla sig allmänt informerade om den 
kommunala verksamheten, inklusive de kommunala bolagen, och ansvarar för att 
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informationen vidarebefordras till egna representanter i nämnder och styrelser samt den 
egna partiorganisationen. Gruppledaren är kontaktperson gentemot kommunens 
förvaltningsorganisation. 
Sammantaget innebär detta att vi anser oppositionsrådsfunktionen som vi i nuvarande 
organisation upplever både oklar och otidsenlig behöver utredas. Vi har därför yrkat att en 
förutsättningslös utredning genomförs av den nuvarande oppositionsrådsfunktionen visavi 
gruppledarfunktionen. 
Då vi anser att kommunstyrelsens yttrande och förslag till kommunfullmäktige inte uppfyller 
styrelsens beredningsansvar och fullmäktige nu avslår vår motion reserverar vi oss mot 
detta beslut. 
2019-09-18 
 
Miljöpartiet de gröna i Oxelösund 
Björn Johansson 
 
 
Beslut till: 
Motionärerna (FK) 
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Kf §95        Dnr KS.2018.198               
 
 
Svar på Medborgarförslag om avgiftsfri tillträde till Ramdalsbadet 
för personer som fyllt 70 år  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Medborgarförslaget avslås. 
 
 
Sammanfattning 
 
Det har inkommit ett medborgarförslag till Kommunfullmäktige 2018-12-12 §145. 
Medborgarförslaget avser ett förslag om avgiftsfri tillgång till kommunens badanläggning i 
Ramdalen för personer som fyllt 70 år. Förslagsställaren menar att detta förslag skulle göra 
att våra pensionärer i större utsträckning kunde idka friskvård och därigenom erhålla en 
bättre hälsa och allmänt sett ha ett bättre välmående 

 
Oxelösunds kommun har ett gällande avtal med Medley AB som sträcker sig fram till 2023-
12-31 som reglerar att Medley AB fritt sätter priser för besökarna. Kommunen har i avtalet 
prioriterat simskoleverksamhet under skoltid 
 
Fördelen med att bifalla förslaget skulle vara att hälsa och välmående gynnas för de som är 
70 år och äldre och som använder sig av badanläggningen i Oxelösund. Nackdelen är att 
de grupper och individer som inte använder badhuset åsidosätts. 
Kultur och Fritidsnämnden har i ett yttrande 2019-04-16 § 19 lämnat förslag att motionen 
avslås. Detta med hänvisning till att nämnden ej har möjlighet att finansiera en 
subventionering av entréavgiften inom befintliga budgetramar.  

  

Med hänsyn till befintligt avtal med Medley AB och dess nuvarande inriktning på 
simundervisning för skolungdomar är förslaget från Kommunstyrelseförvaltningen 
att avslå motionen. När avtalet med Medley AB skall omförhandlas, bör en 
utvärdering av om avgiftsfrihet även ska omfatta andra grupper än de nuvarande. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-09-04 - Ks § 139 
Tjänsteskrivelse Ks -Svar på medborgarförslag om avgiftsfri tillträde till Ramdalsbadet för 
personer som fyllt 70 år 
Protokoll 2018-12-12 - Kf §145 
Yttrande över medborgarförslag om avgiftsfri tillträde till Ramdalsbadet för personer som 
fyllt 70 år 
Medborgarförslag om avgiftsfri tillträde till Ramdalsbadet för personer som fyllt 70 år  
 
 
 
Dagens sammanträde 
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Kommunstyrelsens förslag 
 
Medborgarförslaget avslås. 
 
 
Förslag 
 
 
Patrik Renfors (V) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag. 
 
Jan-Eric Eriksson, yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering: 
 
Att fullmäktige ger i uppdrag åt kommunstyrelseförvaltningen att ta upp 
förhandlingar med Medley för att utröna och skapa förutsättningar för att under en 
provperiod under våren -20 ge våra 70 plussare möjlighet att avgiftsfritt nyttja 
badhuset under vissa begränsade tider. 
 
Att kommunstyrelsenförvaltningen undersöker möjligheterna att ta del av riktat 
statsstöd i höstbudgeten vad avser finansiering av aktiviteter för äldre.  
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels kommunstyrelsen förslag 
att medborgarförslaget ska avslås och dels Jan-Eric Eriksson förslag att 
återremittera medborgarförslaget  
 
Ordförande börjar med att fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 
och finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Votering begärs. 
 
Ja för att ärendet ska avgöras i dag.  
 
Nej för att ärendet ska återremitteras.  
 
Ja 21 röster. 
Nej 10 röster. 
 
Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordförande finner då att det bara finns ett förslag till beslut och det är 
kommunstyrelsens förslag att medborgarförslaget ska avslås och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 
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Voteringsprotokoll 

Stol Namn Ersätter Parti Röst 
1 Rune Tschemernjack (S)  Linda Hägglund (S) Socialdemokraterna Ja 
2 Nina Wikström-Tiala (S)    Socialdemokraterna Ja 
3 Mårthen Backman (M)    Moderaterna Ja 
4 Bror Sterner (S)  Catharina Fredriksson (S)  Socialdemokraterna Ja 
5 Zuber Sahi (M) 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 Dagmara Mandrela (SD) Jannike Zetterman (SD)  Sverigedemokraterna Nej 
11 Sofia Bergli (S) Claes-Göran Borrman (S)  Socialdemokraterna Ja 
12 Stefan Johansson (M)    Moderaterna Nej 
13 Björn Johansson (MP)    Miljöpartiet Ja 
14 Mariela Perez (V)    Vänsterpartiet Ja 
15 Martin Bergström (S)    Socialdemokraterna Ja 
16 Luiza Kaminska (M)    Moderaterna Nej 
17 Jan-Eric Eriksson (SD)    Sverigedemokraterna Nej 
18 Klas Lundbergh (L)   Liberalerna Nej 
19 Birgitta Luoto (S) Solveig Lindblom (S)  Socialdemokraterna Ja 
20 Bengt Björkhage (M)    Moderaterna Nej 
21 Ingela Wahlstam (V)   Vänsterpartiet Ja 
22 Linus Fogel (S)    Socialdemokraterna Ja 
23 Ann-Sophie Nygren (S) Oheila Mozil (S)  Socialdemokraterna Ja 
24 Haifaa Alkhaldi (M)   Moderaterna Ja 
25 Göran Bernhardsson (KD)    Kristdemokraterna Ja 
26 Tapio Helminen (M)    Moderaterna Ja 
27 Thomas Löfdahl (V) 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 
 
Jan-Eric Eriksson (SD), Dagmara Mandrela (SD), Leif Winsberger (SD) reserverar 
sig mot beslutet. 
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Beslut till: 
Förslagsställaren (FK). 
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Kf §96        Dnr KS.2019.25               
 
 
Utredning av en politisk organisation med kommunstyrelse och 
utskott   
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Utredningen godkänns. 
2. Bibehålla nuvarande politisk organisation. 
 
 
Sammanfattning 
 
November 2016 tillsattes en fullmäktigeberedning med direktivet att ta fram ett förslag till ny 
politisk organisation. Beredningen valde att gå fram med två förslag till beslut i 
kommunfullmäktige. Alternativ A att behålla nuvarande organisation och alternativ B att 
avskaffa facknämnderna och ha enbart en kommunstyrelse med utskott eller beredningar. 
Beredningens rapport finns med som bilaga 1. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-14, § 8 att behålla nuvarande organisation och gav 
samtidigt kommunstyrelsen i uppdrag att utreda alternativ B vidare. 
Det föreligger en utredning med förslag till ny politisk organisation utifrån fullmäktiges beslut 
i februari 2018 samt vägledningsdebatt i februari 2019.  
Kommunstyrelsen gavs vid sitt majsammanträde en information om utredning med förslag 
till ny politisk organisation och utredningen med tillhörande underlag har efter 
Kommunstyrelsens majsammanträde sänts till respektive parti i Kommunfullmäktige inför 
kommande behandling och beredning av ärendet. 
Syftet med den nya organisationen är att rusta för de samhällsutmaningar som redan idag 
påverkar kommunen och som vi vet kommer att bli en allt större fråga i den politiska 
debatten. De kommande åren kommer att kräva stora förändringar i kommunens 
verksamheter och en rad tuffa beslut kommer behöva fattas. Prioriteringar inom och mellan 
kommunens verksamheter kommer att behövas göras såväl avseende ekonomi för som 
omfattning av olika kommunens verksamheter. Befolkningens sammansättning gör att vi de 
kommande åren kommer att ha fler barn, ungdomar och äldre i kommunens verksamheter 
samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna för kommunen bedöms bli kärvare. För att 
hantera detta krävs en organisation som möjliggör helhetssyn och fokuserar på framtid och 
utveckling.  
Som ny organisation föreslås en nämndstruktur med endast kommunstyrelse och två 
myndighetsnämnder. En för bygg- och miljöärenden och en för sociala ärenden. Fem 
stycken utskott med beslutsmandat inom respektive område samt två beredningar till 
kommunfullmäktige med strategisk inriktning. 
För beredning av frågor till Kommunstyrelsen förslås utskott tillsättas med en annan 
ansvarsfördelning än den som råder i de nuvarande nämnderna. Syftet med den ändrade 
ansvarsfördelningen är att nå större helhetssyn i frågor som idag ansvarsmässigt är delta 
mellan olika nämnder. 
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En analys har gjorts av vilka arvodeskostnader som den föreslagna politiska 
organisationen skulle innebära jämfört med de arvodeskostnader som finns för 
dagens politiska organisation. Vid analysen konstateras att arvodeskostnaderna i 
stort blir detsamma. Uppskattningarna av arvodeskostnaderna har då baserats på 
att Kommunstyrelsen har sammanträde var tredje vecka med 
heldagssammanträde samt att Kommunstyrelsen utskott har en mötesfrekvens 
som motsvarar det antal sammanträden som nämnderna har i nuvarande politisk 
organisation. Det finns en osäkerhet i kostnadsuppskattningen som baserar sig på 
osäkerhet kring antalet sammanträden för de föreslagna utskott och 
myndighetsnämnderna samt arvodering av presidierna. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-09-04 - Ks § 133 
Tjänsteskrivelse Ks - utredning om ny politisk organisation 
Utredning alternativ politisk organisation slutlig 
Bilaga 1 Beredningens rapport - förslag till ny politisk organisation.docx 
Reflektioner politisk organisation KS 2019-05-29 
Vägledningsdebatt 13 feb 2019.pdf 
Alternativ politisk organisation  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
• Utredningen godkänns. 

• Ärendet tas upp på kommunfullmäktige på kommande sammanträde för 
ställningstagande kring omorganisation eller ej. 

 
 
Förslag 
 
Patrik Renfors (V), Klas Lundbergh (L) yrkat bifall till att godkänna utredning. 
 
Linus Fogel (S), Patrik Renfors (V), Klas Lundberg (L), Björn Johansson (MP), Jan 
Eric Eriksson (SD) yrkar att nuvarande politisk organisation behålls.  
 
Göran Bernhardsson (KD) yrkar att utreda om kultur och fritidsnämnden kan 
upplösas och drivas som ett utskott under kommunstyrelsen, samt att utreda en 
minskning av ledamöterna i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till sju ordinarie 
och sju ersättare. 
 
 Bo Höglander (C), Klas Lundbergh (L), Stefan Johansson (M) yrkar bifall till Göran 
Bernhardssons (KD) förslag. 
 
Britta Bergström (S), Ingela Wahlstam (V), Björn Johansson (MP), Patrik Renfors 
(V) yrkar avslag på Göran Bernhardssons (KD) förslag. 
 
Beslutsgång 
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Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut under punkt 1 att utredningen 
ska godkännas och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 
 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut gällande politisk organisation 
och det är att nuvarande politisk organisation ska kvarstå. Ordförande finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 
 
Ordförande finner att det finns ett tilläggsyrkande från Göran Bernhardsson (KD) 
med flera. Att utreda om kultur och fritidsnämnden kan upplösas och drivas som ett 
utskott under kommunstyrelsen, samt att utreda en minskning av ledamöterna i 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till sju ordinarie och sju ersättare. 
 
Ordförande ställer då Göran Bernhardssons (KD) tilläggsyrkande mot avslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet. 
 
Votering begärs. 
 
Votering 
 
Ja för att avslå Göran Bernhardssons (KD) förslag. 
Nej för bifall till Göran Bernhardssons (KD) förslag. 
 
Ja 23 röster. 
Nej 8 röster. 
 
Ordförande finner att Kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. 
 
Voteringsprotokoll 
 

Stol Namn Ersätter Parti Röst 
1 Rune Tschemernjack (S)  Linda Hägglund (S) Socialdemokraterna Ja 
2 Nina Wikström-Tiala (S)    Socialdemokraterna Ja 
3 Mårthen Backman (M)    Moderaterna Nej 
4 Bror Sterner (S)  Catharina Fredriksson (S)  Socialdemokraterna Ja 
5 Zuber Sahi (M) 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 Dagmara Mandrela (SD) Jannike Zetterman (SD)  Sverigedemokraterna Ja 
11 Sofia Bergli (S) 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 
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16 Luiza Kaminska (M)    Moderaterna Nej 
17 Jan-Eric Eriksson (SD)    Sverigedemokraterna Ja 
18 Klas Lundbergh (L)   Liberalerna Nej 
19 Birgitta Luoto (S) Solveig Lindblom (S)  Socialdemokraterna Ja 
20 Bengt Björkhage (M)    Moderaterna Ja 
21 Ingela Wahlstam (V)   Vänsterpartiet Ja 
22 Linus Fogel (S)    Socialdemokraterna Ja 
23 Ann-Sophie Nygren (S) Oheila Mozil (S)  Socialdemokraterna Ja 
24 Haifaa Alkhaldi (M)   Moderaterna Ja 
25 Göran Bernhardsson (KD)    Kristdemokraterna Nej 
26 Tapio Helminen (M)    Moderaterna Ja 
27 Thomas Löfdahl (V) Daniel Lundgren (V)  Vänsterpartiet Ja 
28 Håkan Carlsson (S)    Socialdemokraterna Ja 
29 Bo Höglander (C)    Centerpartiet Nej 
30 Leif Winnsberger (SD)    Sverigedemokraterna Ja 
31 Tommy Karlsson (S)    Socialdemokraterna Ja 

 
 
Reservation 
 
Göran Bernhardsson (KD), Klas Lundbergh (L), Bo Höglander (C). Luiza kaminska 
(M), Zuber Sahi (M), Stefan Johansson (M), Katarina Berg (M), Tapio Helminen (M). 
Reserverar sig mot beslutet till förmån för Göran Bernhardssons (KD) yrkande. 
 
Reservation i Kommunfullmäktige 2019-09-18 gällande Ärende Nr 11 Utredning av en 
politisk organisation med kommunstyrelse och utskott. 
 
Undertecknade reserverar sig till förmån för Göran Bernhardssons (KD) tilläggsyrkande om  
 
att  utreda en upplösning av Kultur- och fritidsnämnden och lägga dess frågor i ett 

utskott under Kommunstyrelsen samt 
 

att  minska antalet ledamöter i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till sju 
ordinarie och sju ersättare. 

 
Göran Bernhardsson (KD) 
Stefan Johansson (M) 
Klas Lundbergh (L) 
Bo Höglander (C ) 
 
 
Beslut till: 
Kommunfullmäktiges gruppledare 
Nämndernas presidier 
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Kf §97        Dnr KS.2019.105               
 
 
Begäran om anstånd att överlämna mål och budget 2020 - 2022 till 
Kommunfullmäktige  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Bevilja anstånd för överlämnande av budget 2020 – 2022 till kommunfullmäktiges 
sammanträde i oktober. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Oxelösunds kommuns budgetregler ska kommunfullmäktige besluta om 
budgeten för kommande år på kommunfullmäktiges sammanträde i september. Då 
resursfördelningen gällande barn- och elevpeng inte hunnit färdigställas har 
budgetarbetet blivit fördröjt och en budget kommer inte kunna presenterats till 
kommunfullmäktiges sammanträde i september. Kommunstyrelsen begär därför 
anstånd för budget 2020 – 2022 till kommunfullmäktiges sammanträde i oktober. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-09-04 - Ks § 131 
Tjänsteskrivelse Ks - Begäran om anstånd att överlämna budgeten till kommunfullmäktige  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Bevilja anstånd för överlämnande av budget 2020 – 2022 till kommunfullmäktiges 
sammanträde i oktober. 
 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen (FÅ) 
Budgetberedningen (FK) 
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Kf §98        Dnr KS.2019.89               
 
 
Sammanträdesdagar 2020  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Följande sammanträdesdagar 2020 för kommunfullmäktige fastställs: 
12 februari, 1 april, 13 maj, 11 juni, 16 september, 14 oktober, 11 november, 9 
december. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdesdagar 
2020. Förslaget är anpassat till mål- och budgetprocessen samt ekonomiska 
uppföljningar. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-09-04 - Ks § 132 
Tjänsteskrivelse Ks - Sammanträdesdagar 2020 Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 

Följande sammanträdesdagar 2020 för kommunfullmäktige fastställs: 
12 februari, 1 april, 13 maj, 11 juni, 16 september, 14 oktober, 11 november, 9 
december. 
 
 
Beslut till: 
Kansliet (FÅ) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2019-09-18   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §99        Dnr KS.2019.84               
 
 
Förslag till revidering av lokala ordningsföreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön inom Oxelösunds kommun   
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Anta revidering av lokala ordningsföreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 
inom Oxelösunds kommun daterad 2019-05-13. 
 
Sammanfattning 
 
I kommunens författningssamling ingår lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljön. Föreskrifterna är meddelade med stöd av miljöbalken (1998:808) samt 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
De nuvarande lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön inom 
Oxelösunds kommun antogs av Kommunfullmäktige 2008-11-10. Då det är mer än 10 år 
sedan föreskrifterna antogs ser Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ett behov av att 
dessa revideras. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade därför att föreslå 
ändringar avseende i huvudsak avloppsanordning och annan toalett än WC, djurhållning 
samt eldning. Förslag till reviderade lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön finns med som beslutsunderlag.  
Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att tillägga och föreslår 
kommunstyrelsen att besluta i enlighet med Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-09-04 - Ks § 134 
Tjänsteskrivelse Ks - Förslag till revidering av lokala ordningsföreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön inom Oxelösunds kommun  
Protokoll 20190522 Msn §44 
Bilaga Ändringar som Milj och samhällsbyggnads förvaltningen föreslår  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Anta revidering av lokala ordningsföreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 
inom Oxelösunds kommun daterad 2019-05-13. 
 
Förslag 
 
Tommy Karlsson (S), Inge Ståhlgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige  2019-09-18  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 
Beslut till: 
MSF (FÅ) 
MSN (FK) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2019-09-18   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §100        Dnr KS.2019.79               
 
 
Årsredovisning och ansvarsfrihet för samordningsförbundet RAR 
2018  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
• Årsredovisningen godkänns. 

• Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har granskat årsredovisningen 2018 för samordningsförbundet RAR. 
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-09-04 - Ks § 135 
Tjänsteskrivelse Ks - Årsredovisning och ansvarsfrihet för samordningsförbundet RAR 2018 
Revisionsberättelse 2018 för samordningsförbundet RAR 
Årsredovisning samordningsföbundet RAR ÅR-2018 
Signerad granskningsrapport samordningsförbundet RAR 190314  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
• Årsredovisningen godkänns. 

• Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 
 
Beslut till: 
Samordningsförbundet RAR (FK) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2019-09-18   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §101        Dnr KS.2019.90               
 
 
Redovisning av ej besvarade medborgarförslag och motioner  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Redovisningen Godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 

Ej besvarade motioner och medborgarförslag ska redovisas för kommunfullmäktige två 
gånger per år. Följande ärenden är under beredning: 

Beskrivning Registrerat 

Motion om utredning angående oppositionsrådsfunktionen 2018-09-25 

Medborgarförslag om avgiftsfri tillgång till kommunens badanläggning 
Ramdalen för personer som fyllt 70 år 

2018-11-06 

Medborgarförslag att förse kommunens byggnader med 
Solcellspaneler 

2018-11-14 

Motion om utred ägarstyrningen i Oxelösunds kommuns bolag 2019-04-03 

Motion om att utreda möjligheten att installera solceller på kommunala 
byggnader 

2019-05-15 

Motion om utredning av gruppledares närvarorätt vid sammanträden 
med mera.  

2019-06-12 

Motion om utbyggnad av Östersjöleden 2018-09-25 

 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-09-04 - Ks § 136 
Tjänsteskrivelse Ks - Redovisning av ej besvarade medborgarförslag och motioner  
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Redovisningen Godkänns. 
 
Beslut till: 
Kansliet (FK)
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2019-09-18   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §102        Dnr KS.2019.23               
 
 
Frågor till kommunfullmäktige 2019  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Vid dagens sammanträde fanns inga frågor till Kommunfullmäktige. 
 
 
 


