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Sammanträdesdatum

 
Kommunfullmäktige  

 
2019-10-16 

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

Plats och tid Eventsalen, Koordinaten 17.00 - 20.30
 

Beslutande Linda Hägglund (S) Björn Johansson (MP)
 Nina Wikström-Tiala (S) Klas Lundbergh (L) § 113 - 120 
 Mårthen Backman (M) § 103 - 111 Bo Höglander (C)
 Catharina Fredriksson (S) Inge Ståhlgren (S)
 Dag Bergentoft (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) § 105-120 Matti Koponen (M)
 Zuber Sahi (M) Peter Karlsson (S)
 Ingela Wahlstam (V) Tapio Helminen (M)
 Luiza Kaminska (M) Håkan Carlsson (S)
 Claes-Göran Borrman (S) Daniel Lundgren (V)
 Jan-Eric Eriksson (SD) Björn Wintler (L) § 103 - 112
  Ann-Sophie Nygren (S) § 103 - 104
Ej tjänstgörande   
ersättare och övriga   
deltagare Sofia Bergli (S) Björn Wintler (L) § 113 - 120
 Bror Sterner (S) Joakim Öhman (C)
 Ann-Sophie Nygren (S) §106 - 120 Gert Bennevall (KD)
 Rune Tschemernjack (S)  
 Lars Pettersson (MP)  
   
   
   
   
  

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

Paragrafer 103  - 120 

    
 

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

 

  
Justerande …………………………………………

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

  Britta Bergström Bo Höglander  

BEVIS 
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Underskrift 
 
………………………………………… 
Thomas Hermansson
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Kf §103        Dnr KS.2016.18               
 
 
Val av justeringsledamöter  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Britta Bergström (S) och Bo Höglander (C) utses att justera dagens protokoll 
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2019-10-16   
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Kf §104        Dnr KS.2019.8               
 
 
Information från kommunstyrelsens ordförande  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson (S) informerar om 
 
- Svenskt Näringslivs företagsrankning. 
- Kommunstyrelsens årliga informationsdag. 
- Invigning av ny anslutning på Sundsörsvägen till Vivesta. 
- Markanvisning Stenvikshöjden. 
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Kf §105        Dnr KS.2019.6               
 
 
Delgivningar  
 
 
 
Delges 
Skrivelse -  Förstudie hantering av föreningsbidrag 
Rapport - Förstudie föreningsbidrag 
Protokoll Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 2019-09-19 
Protokoll_2019-09-24 - Von § 63 Delårsrapport 2019 
Protokoll 2019-09-23 - Un § 64 - Delårsrapport  
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 6 (31)
  
Sammanträdesdatum

 
Kommunfullmäktige    

 
2019-10-16   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Kf §106        Dnr KS.2018.160               
 
 
Avsägelse från uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Oheila Mozil (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige. 
 
Ny räkning begärs hos Länsstyrelsen.  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Oheila Mozil (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige.  
 
 
Beslut till: 
Länsstyrelsen (FÅ) 
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Kf §107        Dnr KS.2018.160               
 
 
Avsägelse och val av ersättare i Utbildningsnämnden  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Oheila Mozil (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Oheila Mozil (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
utbildningsnämnden. 
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Kf §108        Dnr KS.2018.160               
 
 
Val av ersättare i Vård- och omsorgsnämnden  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Maria Schönbeck (V) väljs till ny ersättare i Vård- och omsorgsnämnden. 
 
Dagens sammanträde 
 
Till ny ersättare i Vård- och omsorgsnämnden föreslås Maria Schönbeck (V). 
 
 
Beslut till: 
Vald 
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2019-10-16   
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Kf §109        Dnr KS.2018.160               
 
 
Avsägelse och val av ersättare i Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Daniel Gustavsson (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Per Krusell (SD) väljs till ny ersättare i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Dagens sammanträde 
 
Daniel Gustavsson (SD) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Till ny ersättare i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås Per Krusell (SD). 
 
 
Beslut till: 
Vald 
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Kf §110        Dnr KS.2018.107               
 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 Rapporten godkänns.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunerna har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer 
och kommunfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum. Motsvarande rapporteringsskyldighet gäller även beslut som 
inte verkställts på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. Rapportering 
ska ske en gång per kvartal.  
Inspektionen för vård och omsorg har möjlighet att hos förvaltningsrätten ansöka om att en 
kommun, som inte verkställt ett gynnande beslut, ska åläggas en särskild avgift, så kallad 
sanktionsavgift.  
När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt senare verkställs, ska nämnden 
anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg och revisorerna.  
Oxelösunds kommun rapporterar per 30 juni 2019:  
SoL:  
Äldreomsorg 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från 
beslutsdatum.  
IFO 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum.  
Funktionsstöd 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från 
beslutsdatum.  
LSS: 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från 
beslutsdatum.  
 
 
 
Beslutsunderlag 
Von § 67 - Rapportering ej verkställda beslut kvartal 2 2019  
 
 
Dagens sammanträde 
 

 
Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige  

 
 Rapporten godkänns.  
 
 
Beslut till: 
Revisorerna (FK) 
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Kf §111        Dnr KS.2019.88               
 
 
Delårsrapport 2019  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Delårsrapporten 2019 godkänns. 
 
Sammanfattning 
 
Delårsrapporten är en sammanställning av kommunens verksamhet och ekonomiska 
utveckling och läge. I delårsrapporten redovisas kommunens personalförhållanden liksom 
upplysningar om koncernens samlade ekonomi. För kommunens ekonomi och 
måluppfyllelse finns jämförelse med budget och en prognos för utveckling för hela 2019.  
Kommunfullmäktige har antagit sex övergripande kommunmål. Målen följs upp och 
redovisas två gånger per år, vid delår och årsredovisning. För relativt många av 
kommunfullmäktiges mål är bedömningen att det är osäkert om målvärdet kommer att 
uppnås vid årets slut. Ett antal mål saknar mätvärde för delåret men levereras under 
kvarvarande del av året. Sammanfattningsvis kan sägas att något eller några av måtten 
under målen attraktiv bostadsort, hållbar utveckling, god folkhälsa och trygg och säker 
uppväxt har stor chans att vara uppfyllda vid årets slut. 
Kommunen uppvisar ett resultat i delårsrapporten på 26,6 mkr (2018; 22,5 mkr) och för 
koncernen på 48,5 mkr (2018; 40,7 mkr). Prognosen för kommunens bokslut är -1,3 mkr 
(2018; -2,5 mkr). Balanskravsresultatet 0 kr. I slutet av arbetet med delårsrapporten har 
resultatet försämrats med -0,8 mkr på grund av en återbetalning av eget kapital från Region 
Sörmland avseende Kollektivtrafikmyndigheten inte skulle resultatföras utan bokföres mot 
balansräkningen.  
Verksamhetsnämndernas budgetutfall är negativt med -7,7 mkr i delårsrapporten. 
Prognosen för deras verksamhet är fortsatt negativ till årets slut, -13,5 mkr.  
Kommunen som helhet kommer för 2019 att redovisa -0,5 mkr lägre intäkter från skatter 
och statsbidrag än budget och ett marginellt högre finansnetto än budgeterat med 47 tkr. 
Exploateringsverksamheten prognostiserar att göra ett väsentligt bättre resultat än 
budgeterat (9,4 mkr) 
Kommunbolagen, Förab, Oxelö Energi och Kustbostäder, redovisar ett resultat på  
26,6 mkr.  
Även Oxelösunds hamn AB, Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbund (NOVF) samt 
Näringslivsutveckling i Nyköping-Oxelösund (ONYX) ingår i koncernsammanställningen. 
Deras sammanlagda resultat är 22,6 mkr i delårsrapporten, något högre än föregående år. 
 
Investeringsnivån är högre än den varit tidigare år i förhållande till budget, 83,5 mkr (2018; 
38,5 mkr) i utgifter t.o.m. delåret, jämfört med budgeterade 357,1 mkr (inklusive 167,1 mkr 
tilläggsbudgetering) för hela året. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-09-25 - Ks § 151 
Tjänsteskrivelse Ks 
Delårsrapporten 2019 till KF (191007).pdf  
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Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Delårsrapporten 2019 godkänns. 
 
 
Förslag 
 
Catharina Fredriksson (S), Linus Fogel (S), Patrik Renfors (V), Dag Bergentoft (M) 
Jan-Eric Eriksson (SD), Bo Höglander (C), Göran Bernhardsson (KD), yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Beslut till: 
Revisorerna (Fk) 
Ekonomichef (Fk) 
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Kf §112        Dnr KS.2019.105               
 
 
Mål och budget 2020 - 2022  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Mål och Budget 2020-2022 fastställs. 
 
2. Skattesatsen för 2020 fastställs till 22,22 per skattekrona. 
 
3. Borgensavgiften fastställs till 0,50 % av vidareförmedlade lån. 
 
4. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under år 2020 rätt att nyupplåna, d v s att öka 

kommunens skulder under 2020 med totalt 296 mkr. Av denna lånemassa är 271 mkr för 
kommunens egna behov och 5 mkr avser de helägda bolagens behov. Dessutom ingår 
en reserv på 20 mkr. 

 
5. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under 2020 rätt att omsätta lån, d.v.s. att låna upp 

belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året. 
 
6. Fastställa nivåerna på KF:s Barn och elevpeng i de olika åldersintervallerna enligt tabell 

på sidan 17 i mål- och budgetförslaget under rubriken Kommunfullmäktiges barn och 
elevpeng.  

 
 
Sammanfattning 
 
Mål- och budgetberedningen har under året arbetat fram ett mål- och budgetförslag. Under 
processen har företrädare från verksamheter och politiska partier deltagit.   

Förslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) fastställs till 22,22 kronor för 
2020.  

Samma sex kommunmål som föregående år finns kvar med endast några mindre 
justeringar.  

I Mål och budget 2020 - 22 finns också en exploateringsbudget för samtliga tre år.  

Kommunen budgeterar en summa för ett resultatkrav på 2,0 % för 2020 och 1,5 % för 2020-
2022.Dessutom har några av nämnderna erhållit ett sparbeting, via politiska prioriteringar.  

Kommunstyrelsen besparing om 3 % 

Vård. och omsorgsnämnden besparing om 0 % (2020) 
Utbildningsnämnden besparing om 0 % (2020) 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden besparing om 3 % 

Kultur- och Fritidsnämnden besparing om 1,5 %. 
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För 2020 gäller ovanstående nivåer, 2021-2022 gäller 2% för Vård- och Omsorgsnämnden 
och Utbildningsnämnden. För Kultur- och Fritidsnämnden, Miljö-och 
samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen gäller 3% besparing 2021-2022. 

Investeringsnivån för 2020 ligger på 184 mkr, i denna summa ligger bland annat 
investering i framtidens förskola/skola på 50 mkr. 

 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-09-25 - Ks § 153 
Tjänsteskrivelse Ks 
Mål och budget 2020-2022 slutlig revision 2019-09-18_slutlig 
Alliansens budget 2020-2022  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
1. Mål och Budget 2020-2022 fastställs. 
 
2. Skattesatsen för 2020 fastställs till 22,22 per skattekrona. 
 
3. Borgensavgiften fastställs till 0,50 % av vidareförmedlade lån. 
 
4. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under år 2020 rätt att nyupplåna, d v s att öka 

kommunens skulder under 2020 med totalt 296 mkr. Av denna lånemassa är 271 mkr för 
kommunens egna behov och 5 mkr avser de helägda bolagens behov. Dessutom ingår 
en reserv på 20 mkr. 

 
5. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under 2020 rätt att omsätta lån, d.v.s att låna upp 

belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året. 
 
6. Fastställa nivåerna på KF:s Barn och elevpeng i de olika åldersintervallerna enligt tabell 

på sidan 17 i mål- och budgetförslaget under rubriken Kommunfullmäktiges barn och 
elevpeng.  
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Förslag 
 
1. Catharina Fredriksson (S), Björn Johansson (MP), Linus Fogel (S) Patrik 
Renfors (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
2. Dag Bergentoft (M), Bo Höglander (C), Jan- Eric Eriksson (SD), Göran 
Bernhardsson (KD) Björn Wintler (L) yrkar bifall till alliansens budget. Samt att 
skattesatsen ska sättas till 22,17 per skattekrona. 
 
3. Dag Bergentoft (M), Bo Höglander (C), Jan- Eric Eriksson (SD), Göran 
Bernhardsson (KD) Björn Wintler (L) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till 
beslut punkt 1 och förslag till beslut punkt 2 
 
4. Dag Bergentoft (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 3-6 
 
5. Linus Fogel (S),Patrik Renfors (V), Catharina Fredriksson (S) yrkar avslag till 
alliansens budgetförslag.  
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut under beslutspunkt 1 och under 
beslutspunkt 2. Kommunstyrelsens förslag och Dag Bergentofts (M) m.fl. Förslag 
att bifalla Alliansens budgetyrkande. 
  
Ordförande börjar med att ställa Kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 1 mot 
Alliansens förslag till beslut punkt 1 och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens förslag punkt 2 mot alliansens 
förslag punkt 2 och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsens förslag punkterna 3-6 och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
 
Reservation 
 
Tapio Helminen (M), Dag Bergentoft (M), Katarina Berg (M), Zuber Sahi (M), Luiza 
Kaminska (M), Jan-Eric Eriksson (SD), Dagmara Mandrela (SD), Leif Winnsberger 
(SD), Göran Bernhardsson (KD), Bo Höglander (C), Matti Koponen (M), Björn 
Wintler (M), Bengt Björkhage (M). 
Reserverar sig mot beslutspunkterna 1 och 2. 
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Reservation från Alliansen Kf 2019-10-16, ärende 10, Mål och budget 2020-2022. 
 
Allianspartierna, företrädda av undertecknade tjänstgörande ledamöter, reserverar sig mot 
beslutet ovan enligt följande: 
 
Punkten 1: Bifall till Alliansens gemensamma budgetmotion, avslag till majoritetens förslag 
(S + V) 
 
Punkten 2: Skattesatsen för 2020 fastställs till 22,17 kr per skattekrona (en minskning med 
5 öre) 
 
Punkterna 3-6: i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. 
 
Om Alliansens förslag antagits skulle vår prioritering av Utbildningsnämndens verksamheter 
förskola och skola blivit tydlig. Mer resurser hade satsats och bl.a. inneburit att: 
 
* De socioekonomiska resurserna till områden i Oxelösund med de största behoven hade 
ökat med 2,5 mkr, från 9,1 mkr till 11,6 mkr. 
* Resurserna till de barn och elever med största behoven av hjälp och stöd hade 
flerdubblats, från 1 mkr till 3,5 mkr 
* Resurser hade tillförts med 2,9 mkr till elever mellan 16 – 19 år som har svårigheter att 
klara t.ex. gymnasieskolans individuella program och som stöds genom det kommunala   
aktivitetsansvaret, KAA 
* Inga procentuella nedskärningar under 2021 – 2022 hade införts på nämndens 
verksamheter, en satsning med drygt 6 mkr per år. 
 
Dessutom hade Alliansen lagt 50 mkr i investeringsmedel på Sporthallen och tagit bort 20 
mkr som budgeten lägger på Restaurang Läget. 
 
En genomsnittlig Oxelösundare betalar uppemot 2.500 kr per år mer i skatt än invånarna i 
vår grannkommun. Alliansens förslag innebär att denna övertaxering minskar gradvis. 
 
Alliansen ville också behålla en större reserv liksom använda mindre av gamla besparingar 
(Resultatutjämningsreserv) 
 
Allianspartiernas budgetförslag grundar sig dessutom på införandet av valfrihet. I övrigt 
hänvisas till Alliansens gemensamma budgetdokument med vidhängande tabellverk. 
 
Oxelösund i oktober 2019 
 
Dag Bergentoft (M) 
 
Björn Wintler (L) 
 
Bo Höglander (C) 
 
Göran Bernhardsson (KD) 
 
 
Beslut till: 
Controller (FÅ), VD Kustbostäder i Oxelösund AB, Oxelö Energi (FK) 
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Kf §113        Dnr KS.2019.96               
 
 
Ägardirektiv kommunbolagen inför 2020  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Anta ägardirektiv för Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB för 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Ägardirektiven för de kommunala bolagen ses över årligen.  

 
Ägardirektiven har diskuterats vid två tillfällen. Vid Kommunstyrelsens sammanträde i juni 
hölls en genomgång och diskussion av hela dokumentet för de båda dotterbolagen. De 
delar som ekonomichefen fick i uppgift att arbeta vidare med var själva direktiven. 
Resterande delar behålls oförändrade. Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 4:e 
september fortsatte diskussionen kring direktiven. 

 
Förslagen till ägardirektiv översändes efter Kommunstyrelsens möte 2019-09-04 till 
Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi på remiss under september. Ärendet 
återkommer därför till kommunstyrelsens möte 2019-09-25 för slutligt ställningstagande. 
Några justeringar har skett i förslagen till ägardirektiv för Kustbostäder i Oxelösund AB och 
Oxelö Energi AB. Dessa redovisas tillsammans med 2019 års gällande ägardirektiv i bilaga. 
Förutom de rena målsättningarna (ägardirektiven) har inga förändringar skett i 
ägardirektiven.  

 
Kommunstyrelsen föreslås fastställa utarbetad och remitterat förslag till ägardirektiv 
för Kustbostäder i Oxelösund AB och detsamma för Oxelö Energi AB. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-09-25 - Ks § 155 
Tjänsteskrivelse Ks 
slutliga Ägardirektiv_Oxelö_energi_AB 2020 
slutliga Ägardirektiv_kustbostäder_i_Oxelösund_AB 2020  
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Anta ägardirektiv för Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB för 2020. 
 
Beslut till: 
Ekonomichef (FK) 

VD Oxelö Energi och Kustbostäder AB (FÅ) 

Controller (FK) 
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Kf §114        Dnr KS.2019.95               
 
 
Avkastningsplan Kustbostäder och Oxelö Energi 2019  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Godkänna bifogat förslag till avkastningsplan för Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö 
Energi AB för 2019. 

 
 
Sammanfattning 
 
Avkastningsplanen för de kommunala bolagen skall ses över årligen. Planen har diskuterats 
i kommunens moderbolag Förab och i dialog med dotterbolagen Kustbostäder i Oxelösund 
AB och Oxelö Energi AB, Planen har även diskuterats av Kommunstyrelsen vid två tillfällen, 
juni och september.  

I avkastningsplanen finns krav på avkastning, soliditet för de båda dotterbolagen och plan 
för utdelning till kommunen. Planen innebär en utdelning från Förab till kommunen på 1 mkr 
för 2020 och 1 mkr för 2021 och 2022. 

Under processen har en avkastningsnivå diskuterats för stadsnätet som är en del 
av Oxelö Energi. Förslaget är att från och med 2021 börjar ett avkastningskrav på 
4% gälla. Målsättningen är sedan avkastningsnivån skall vara uppe i 8% 2028. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-09-25 - Ks § 154 
Tjänsteskrivelse Ks 
slutlig avkastningsplan av avkastningsplan 190930  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Godkänna bifogat förslag till avkastningsplan för Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö 
Energi AB för 2019. 

 
Beslut till: 
Controller (FK) 

VD Oxelö Energi och Kustbostäder (FK) 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 19 (31)
  
Sammanträdesdatum

 
Kommunfullmäktige    

 
2019-10-16   

 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

 
Kf §115        Dnr KS.2019.47               
 
 
Taxor 2020  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
A) För kommunstyrelsens verksamhetsområde: 

1. Ingen förändring av avgifter för kopiering av allmänna handlingar 

2. Ingen förändring av avgiften för utdrag ur betygskatalog 

 

B) För miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde: 

1. Taxa för bygglov, plan-, mät- samt kartverksamhet, med föreslagna ändringar 
och justeringar, fastställs 

2. Timtaxa, för åtgärder inom strålskyddslagens område justeras med 
konsumentprisindex (2,1%) från 1 000 kr/h till 1 021 kr/h 

 

C) För utbildningsnämndens verksamhetsområde: 

1. Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg justeras enligt Skolverkets  
    indexuppräkning för 2020 

2. Övriga taxor och avgifter är oförändrade  

 

D) För vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 

1. Avgift för insatsen Boendestöd upphör from 2020-01-01 

2. Taxa för tillstånd enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) 
fastställs; 

o Ansökan om tillstånd för att sälja 
tobak  

8 000 kr 

o Ansökan om tillfälligt tillstånd för att 
sälja tobak  

4 500 kr 

o Anmälan om ändrade ägar- eller 
bolagsförhållanden  

5 500 kr 

o Anmälan om förändrat tillstånd  1 500 kr 

3. Ingen justering av egenavgiften vid färdtjänstresor 

4. Ingen justering av egenavgiften för medresenär vid riksfärdtjänstresor 

5. Ingen justering av patientavgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel 
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E) För Oxelö Energis verksamhetsområde: 

1. Brukningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med 1% 

2. Anläggningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med 5 000 kr (motsvarande ca 3.5%) 

3. Renhållningstaxan höjs med 3% 

4. Avgiften för säckar höjs med 50% 

5. Tilläggsavgift för gångavstånd för tömning av säck 5 -10 meter och 10-20 meter     
    höjs med 100% 

6. Tilläggsavgift för gångavstånd kärl 10-20 meter med höjs med 25% 

7. Avgift för lössäckar höjs med 50% 

8. För villaboende införs samma pris för bruna kärlet oavsett storlek på grönt kärl 

9. För återfyllning av extra fyllda kärl i samband med tömning debiteras dubbel avgift  
    för kärlet 

10. Byte av kärl kan ske med minst en veckas framförhållning 

11. Byte av kärl får ske som mest en gång i månaden 

 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 1 april 2015 att fastställa grunderna för beräkning av de 
flesta av kommunens taxor och avgifter. För dessa taxor delegerades också beslutsrätten 
gällande avgiftsnivåer till berörda nämnder och styrelser. 

För de taxor där kommunfullmäktige beslutar om taxor och avgiftsnivåer har 
kommunstyrelseförvaltningen samlat in berörda nämnders och styrelsers förslag till taxor 
och avgifter för 2020. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att, för egen del, fastställa 
föreslagna avgifter enligt förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår vidare kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta enligt berörda nämnders och styrelsers förslag. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-09-25 - Ks § 152 
Tjänsteskrivelse Ksf 2019-08-29 
Bilaga 1, Beslutsnivå för taxor och avgifter 2020.pdf 
Bilaga 2, Oxelö Energi, taxor 2020.pdf  
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Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
A) För kommunstyrelsens verksamhetsområde: 

1. Ingen förändring av avgifter för kopiering av allmänna handlingar 

2. Ingen förändring av avgiften för utdrag ur betygskatalog 

 

B) För miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde: 

3. Taxa för bygglov, plan-, mät- samt kartverksamhet, med föreslagna ändringar 
och justeringar, fastställs 

4. Timtaxa, för åtgärder inom strålskyddslagens område justeras med 
konsumentprisindex (2,1%) från 1 000 kr/h till 1 021 kr/h 

 

C) För utbildningsnämndens verksamhetsområde: 

1. Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg justeras enligt Skolverkets  
    indexuppräkning för 2020 

2. Övriga taxor och avgifter är oförändrade  

 

D) För vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 

6. Avgift för insatsen Boendestöd upphör from 2020-01-01 

7. Taxa för tillstånd enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) 
fastställs; 

o Ansökan om tillstånd för att sälja 
tobak  

8 000 kr 

o Ansökan om tillfälligt tillstånd för att 
sälja tobak  

4 500 kr 

o Anmälan om ändrade ägar- eller 
bolagsförhållanden  

5 500 kr 

o Anmälan om förändrat tillstånd  1 500 kr 

8. Ingen justering av egenavgiften vid färdtjänstresor 

9. Ingen justering av egenavgiften för medresenär vid riksfärdtjänstresor 

10. Ingen justering av patientavgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel 

 

E) För Oxelö Energis verksamhetsområde: 

1. Brukningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med 1% 

2. Anläggningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med 5 000 tkr (motsvarande ca 3.5%) 

3. Renhållningstaxan höjs med 3% 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 22
  
Sammanträdesdatum

 
Kommunfullmäktige  2019-10-16  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande
   
   

 

4. Avgiften för säckar höjs med 50% 

5. Tilläggsavgift för gångavstånd för tömning av säck 5 -10 meter och 10-20 meter     
    höjs med 100% 

6. Tilläggsavgift för gångavstånd kärl 10-20 meter med höjs med 25% 

7. Avgift för lössäckar höjs med 50% 

8. För villaboende införs samma pris för bruna kärlet oavsett storlek på grönt kärl 

9. För återfyllning av extra fyllda kärl i samband med tömning debiteras dubbel avgift  
    för kärlet 

10. Byte av kärl kan ske med minst en veckas framförhållning 

11. Byte av kärl får ske som mest en gång i månaden 

 
Förslag 
 
Björn Johansson (MP) yrkar att ärendet återremitteras för att klargöra vilken ökning 
som ska gälla för renhållningstaxan samt vilken typ av höjning kronor eller procent 
som ska gälla för anläggningsavgiften.  
 
Catharina Fredriksson (S) yrkar avslag på Björn Johanssons yrkande om 
återremiss 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut dels Björn Johanssons (MP) 
förslag om att ärendet ska återremitteras och dels Catharina Fredrikssons (S) 
förslag att ärendet ska avgöras idag.  
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordförande finner att det då bara finns ett förslag till beslut och att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt detta. 
 
Reservation 
 
Björn Johansson (MP) reserverar sig mot beslutet. 
 
Reservation i ärende nr 13 Kommunfullmäktige 2019‐10‐16, Taxor 2020. 

Enligt KS §152, Dnr KS.2019.47, föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige bland annat 
besluta följande taxehöjningar för år 2020. 

 ”E) För Oxelö Energis verksamhetsområde:  
1. Brukningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med 1%  
2. Anläggningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med 5 000 tkr (motsvarande ca 3,5%)  
3. Renhållningstaxan höjs med 3%  
4. Avgiften för säckar höjs med 50%  
5. Tilläggsavgift för gångavstånd för tömning av säck 5-10 meter och 10-20 meter höjs med 
100%  
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6. Tilläggsavgift för gångavstånd kärl 10-20 meter med höjs med 25%  
7. Avgift för lössäckar höjs med 50%   
8. För villaboende införs samma pris för bruna kärlet oavsett storlek på grönt kärl  
9. För återfyllning av extra fyllda kärl i samband med tömning debiteras dubbel avgift för 
kärlet  
10. Byte av kärl kan ske med minst en veckas framförhållning  
11. Byte av kärl får ske som mest en gång i månaden”. 

Som beslutsunderlag hänvisas till: 
Tjänsteskrivelse Ksf 2019-08-29  
Bilaga 1, Beslutsnivå för taxor och avgifter 2020.pdf 
Bilaga 2, Oxelö Energi, taxor 2020.pdf. 

Bilaga 2 finns emellertid inte bifogad till de utsända KF-handlingarna. Men i 
tjänsteskrivelsen,  
Ksf 2019-08-29, anges ”Anläggningsavgiften för VA är idag 145 000 kronor för en normal 
villaanslutning. Styrelsen för Oxelö Energi föreslår en höjning med 5000 kr, motsvarande ca 
3,5 %”. (Enligt E, punkt 2. ovan även om ett olyckligt extra ”t” där har smugit sig in framför 
”kr”.) 

Anläggningsavgifter ska enligt gällande VA-taxa, antagen av kommunfullmäktige 2017-09-
20, §§ 5-13, betalas för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet      (t ex kontor, 
butiker, hotell, utbildning, restauranger, småindustri, sjukvård, sporthallar), annan fastighet 
(industri) samt obebyggd fastighet (fastighet som enligt detaljplan är avsedd för 
bebyggande).  

Anläggningsavgifterna enligt den gällande VA-taxan består samtidigt av flera olika såväl 
fasta som rörliga komponenter beroende på typ av fastighet. Av beslutsunderlaget framgår 
inte till vilken av dessa taxekomponenter den föreslagna höjningen om 5000 kronor är 
avsedd att läggas och om beloppet är med eller utan moms.  

Den procentuella effekten av en höjning med 5000 kr, som i underlaget anges till ca 3,5 % 
för en ”normal villaanslutning”, kommer sålunda att variera mycket kraftigt beroende på 
tomtstorlek, lägenhetsantal, typ av fastighet och huruvida moms ingår i beloppet eller ej. 
Vilket förefaller helt ologiskt. 

Min bedömning är att en sammanblandning har skett vid framskrivningen av ärendet så att 
höjningen av anläggningsavgiften istället ska vara 3,5 % på samtliga komponenter i 
anläggningsavgifterna för respektive fastighetstyp och att de 5000 kronorna bara är ett 
exempel för att visa effekten för en så kallad ”normalvilla” med en tomtyta på 800 m2av en 
generell 3,5 % höjning.  

Beträffande Renhållningstaxan föreslås den enligt kommunstyrelsens beslut, E) punkt 3. 
ovan, att höjas med 3 %. Samtidigt föreslås att      
4. Avgiften för säckar höjs med 50%  
5. Tilläggsavgift för gångavstånd för tömning av säck 5-10 meter och 10-20 meter höjs med 
100%  
6. Tilläggsavgift för gångavstånd kärl10-20 meter med höjs med 25%  
7. Avgift för lössäckar höjs med 50% 

Av underlaget framgår inte klart om den generella höjningen om 3 % enligt punkt 3. ska 
gälla även för avgifterna enligt punkterna 4 – 7 eller om höjningen av dessa begränsas till 
de föreslagna höjningarna under respektive punkt. 
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Med hänvisning till ovan påpekade oklarheter och felaktigheter i de föreslagna höjningarna 
av VA-taxan och Renhållningstaxan yrkar jag på återremiss av ärendet för klarläggande av 
dessa. 

Då kommunfullmäktige trots detta beslutar att fastställa de aktuella taxorna enligt 
kommunstyrelsens förslag reserverar jag mig mot beslutet. 
 
Oxelösund 2019‐10‐16 

 
Miljöpartiet de gröna i Oxelösund 

 
Björn Johansson 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelseförvaltningen (FÅ) 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FÅ) 
Vård- och omsorgsnämnden (FK) 
Utbildningsnämnden (FÅ) 
Oxelö Energi AB (Få)  
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Kf §116        Dnr KS.2019.73               
 
 
Nytt reglemente för NOVF  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Godkänna nytt reglemente för NOVF. 

Direktionen får i uppdrag att genomföra redaktionella ändringar gällande 
dokumentets § 4. 

Reglementet börja gälla från 1 januari 2020. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till nytt reglemente för direktionen i NOVF har tagits fram. I de 
diskussioner som förts inför framtagandet har från Oxelösund Per Koman Alm 
deltagit. Reglementet är styrande för direktionens arbete. Vid genomläsning har ett 
mindre fel upptäckts gällande att det finns två §4 i dokumentet. Detta bör lätt kunna 
åtgärdas med en mindre redaktionell justering av direktionen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-09-25 - Ks § 156 
Tjänsteskrivelse Ks - Nytt reglemente för NOVF 
Utdrag NOVF protokoll § 22 190425 
Reglemente för direktionen i Nyköping-Oxelösunds vattenverkförbund  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Godkänna nytt reglemente för NOVF. 

Direktionen får i uppdrag att genomföra redaktionella ändringar gällande 
dokumentets § 4. 

Reglementet börja gälla från 1 januari 2020. 
 
 
Beslut till: 
NOVF (FÅ) 
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Kf §117        Dnr KS.2019.74               
 
 
Ny förbundsordning för NOVF  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Godkänna ny förbundsordning för NOVF. 

Förbundsordningen börja gälla från 1 januari 2020. 
 
 
Sammanfattning 
 

Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram av direktionen i NOVF. För Oxelösunds 
del har Per Koman Alm deltagit i Överläggningarna när den nya förbundsordningen 
arbetades fram. Förbundsordningen anger inriktning för samverkansarbetet. 
Förbundsordningen reglerar exempelvis medlemmar, ändamål, och styrelsens 
sammansättning. 

Vattentjänstlagen är överordnad förbundsordningen. Detta gäller bl.a. förbundets 
rätt att avsätta medel till kommande investeringar enligt föreslagen § 13 i förslag till 
reviderad förbundsordning. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-09-25 - Ks § 157 
Tjänsteskrivelse Ks - Ny förbundsordning för NOVF 
Utdrag NOVF protokoll § 21 190425 
Förbundsordning för Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbund  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Godkänna ny förbundsordning för NOVF. 

Förbundsordningen börja gälla från 1 januari 2020. 
 
 
Beslut till: 
NOVF (FÅ) 
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Kf §118        Dnr KS.2019.116               
 
 
Medborgarförslag om att anlägga odlingslotter  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Följande medborgarförslag har inkommit: 
 
Hej. 
Jag har tänkt på att många vill odla. Vi hade för längesedan en odlingslott på 
Sundsör. Det är helt igenvuxet nu. Jag tycker att Oxelösunds kommun gör i 
ordning den ytan igen och delar upp så tror jag många vill så lite grönt. Vi är i alla 
fall intresserade. 
 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen (FÅ) 
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Kf §119        Dnr KS.2019.119               
 
 
Motion om Oxelösund kan skapa blommande ängar och gynna den 
biologiska mångfalden  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Bo Höglander (C) lämnar in följande motion 
 
Oxelösund kan skapa blommande ängar och gynna den biologiska mångfalden 
 
Stora härliga grönytor är ett av Oxelösunds kännetecken. De ger ett prydligt intryck och har 
många fördelar. Gräsmattor är mjuka och dämpar buller från trafik och byggarbetsplatser. 
De kan binda stora mängder vatten och minska risken för översvämningar vid ihållande 
regn och skyfall. Stadens gräsmattor är också en viktig plats för lek, vila, sport och 
umgänge. 
 
Men. När det gäller biologisk mångfald är stadens välansade gräsmattor inget ideal. De är 
så artfattiga att forskare kallar dem gröna öknar. Försök pågår på sina håll med att ersätta 
vissa av dem med ängsliknande grönska (Forskning & Framsteg 2019-04-11). Initiativ som 
kan gynna biologisk mångfald och ekonomi, enligt forskare vid Sveriges 
lantbruksuniversitet. 
 
Glädjande nog har det redan tagits initiativ i denna riktning i Oxelösunds kommun. 
Oxelösunds kommun bedriver ett projekt där man förändrar en markyta mellan Ramdalen 
och Frösäng till en blomsteräng. Under september 2019 har det såtts vallbaljväxter och 
ängsblommor. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär för 
genomförande av detta projekt.  
 
Dagens Nyheter skrev den 12 maj 2019 att gräsmattor som dominerar i städerna vanligtvis 
består av endast en handfull arter. Eftersom gräsmattor klipps så hinner de sällan blomma. 
Blombesökande insekter som fjärilar, humlor och solitärbin har lite att hämta där.  
 
En professor i Leipzig, Josef Settele, är medförfattare till den uppmärksammade rapporten 
om biologisk mångfald i världen, presenterad av IPBES (The Intergovernmental sciense-
policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) våren 2019. Biologisk mångfald är 
en förutsättning för att vi ska få mat, rent vatten, försörjning, hälsa och ett liv värt att leva.  
 
Upp till en miljon djur- och växtarter hotas av utrotning, och den biologiska mångfalden 
minskar snabbare än någon gång tidigare under mänsklighetens historia, slog rapporten 
fast. Hoppet står till att naturen kan bevaras, återställas och användas hållbart. Den 
biologiska mångfalden är betydelsefull även på lokal nivå och i liten skala. Vi kan själva 
påverka den med vad vi väljer att äta, konsumera och odla, även i städerna. 
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Centerpartiet i Oxelösund menar därför att kommunen bör fortsätta på den inslagna vägen 
och undersöka möjligheten att göra om ännu fler gräsytor till ängsmark som blommar om 
våren och sommaren.  
 
C yrkar därför på att kommunen låter undersöka vilka möjligheter det finns att utveckla ny 
ängsmark, samt på vilka ytor detta i så fall kan tänkas vara lämpligt.  
 
Oxelösund den 16 oktober 2019 
 
 
 
Bo Höglander 
Fullmäktigeledamot 
 
 
Beslut till: 
Kansliet (FÅ) 
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Kf §120        Dnr KS.2019.120               
 
 
Motion angående valfrihet för äldre (LOV)  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Katarina Berg (M), Bo Höglander (C), Göran Bernhardsson (KD), Klas Lundbergh (L). 
Lämnar in följande motion  
   
  
Motion angående valfrihet för äldre 
 
Genomlysningen av Vård- och omsorgsnämnden i Oxelösunds kommun som pwc 
genomfört visar på ett orimligt kostnadsläge, för bl.a. hemtjänsten. Jämförbara kommuner 
med valfrihet har betydligt lägre kostnader. 
 
Nu kan inte majoriteten säga nej till LOV längre. Kommunen måste anpassa sig till 
verkligheten och införa LOV! 
 
2009 infördes lagen om valfrihetssystem (LOV). Lagen reglerar vad som ska gälla för de 
kommuner som vill konkurrenspröva kommunala verksamheter genom att överlåta valet av 
utförare till kunden eller patienten. 
 
LOV ska öka människors inflytande över sitt eget liv. 
Den som har fått rätt till exempelvis hemtjänst bestämmer själv eller tillsammans med sina 
anhöriga om det är det lilla privata hemtjänst-företaget, den stora hemtjänst-koncernen eller 
kommunens hemtjänst som ska få förtroendet. Tjänsten är dock fortfarande offentligt 
finansierad. 
 
Allianspartierna har tidigare lämnat motioner om LOV. Nu när genomlysningen av Vård- och 
omsorgsnämnden klart påvisat att mycket höga kostnader, 80 % högre än jämförbara 
kommuner samt låg brukartid finns det inte skäl till att avslå ett genomförande. 
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Yrkande 
Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta 
 
Att - Oxelösunds kommun utreder möjligheten att införa LOV i kommunen och därefter 
överväga ett införande. 
 
Oxelösund den 16 oktober 2019 
 
Katarina Berg (M)  
 
Bo Höglander  (C)            Göran Bernhardsson (KD)     Klas Lundbergh (L) 
 
 
Beslut till: 
Kansliet (FÅ) 
 
 


