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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige  

  
2019-12-11  

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Plats och tid Eventsalen, Koordinaten 18.00 - 19.15 
 

Beslutande Linda Hägglund (S) Björn Johansson (MP) 
 Nina Wikström-Tiala (S) Klas Lundbergh (L) § 136 - 140 
 Mårthen Backman (M) 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) Rune Tschemernjack (S) 
 Jannike Zetterman (SD) Martin Bergström (S) 
 Britta Bergström (S) Dagmara Mandrela (SD) 
 Tommy Karlsson (S) Haifaa Alkhaldi (M) 
 Stefan Johansson (M) Birgitta Luoto (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) § 121 - 135 
     
Ej tjänstgörande     
ersättare och övriga Bror Sterner (S) Matti Koponen (M) 
Deltagare Ann-Sophie Nygren (S) Tommy Linder (L) 
 Thomas Löfdahl (V) Björn Wintler (L) § 136 - 140  
 Lars Pettersson (MP) Gert Bennevall (KD) 
 Kristin Johansson (MP) Joakim Öhman (C) 
     
     
     
     
     
  
Underskrifter Sekreterare …………………………………………… 

Thomas Hermansson 
Paragrafer 121 - 140  

    
 Ordförande …………………………………………… 

Linda Hägglund  

  
Justerande ………………………………………… 

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

  Tommy Karlsson Dag Bergentoft 
BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige  

Sammanträdesdatum 2019-12-11  
Datum för 
anslagsuppsättande 2019-12-18 Datum för  

anslagsnedtagande 2020-01-09 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

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

 
Kommunfullmäktige  2019-12-11  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Kf §121 Val av justeringsledamöter 3 
Kf §122 Information från kommunstyrelsens ordförande 4 
Kf §123 Delgivningar 5 
Kf §124 Avsägelse från uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden 6 
Kf §125 Avsägelse och val av ledamot i Utbildningsnämnden 7 
Kf §126 Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden 8 
Kf §127 Avsägelse och val av ersättare i Vård- och omsorgsnämnden 9 
Kf §128 Avsägelse och val av ersättare i Kustbostäder i Oxelösund AB 10 
Kf §129 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 11 
Kf §130 Avsägelse och val av ersättare i Oxelö energi AB 12 
Kf §131 Avsägelse och val av ersättare i Nyköping Oxelösunds 

vattenverksförbund 
13 

Kf §132 Avräkning barn- och elevpeng mars - september 14 - 15 
Kf §133 Avräkning barn- och elevpeng oktober - december 16 - 17 
Kf §134 Ansökan om utökat anslag för städkostnader för utbildningsnämnden 

2019 
18 - 19 

Kf §135 Svar på motion om utbyggnad av Östersjöleden 20 - 23 
Kf §136 Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2019-2022 24 - 25 
Kf §137 Revidering av reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 26 - 27 
Kf §138 Redovisning av partistöd 2018 och utbetalning 2020 28 - 29 
Kf §139 Motion om upphandling av städtjänster i kommunala fastigheter 30 - 31 
Kf §140 Motion om att utöka utbildningen och förståelsen för entreprenörskap 

och entreprenöriellt lärande inom grundskolan - från de låga åldrarna 
till högstadiet. 

32 - 33 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2019-12-11   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §121        Dnr KS.2016.18               
 
 
Val av justeringsledamöter  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 Tommy Karlsson (S) och Dag Bergentoft (M) utses till att justera dagens protokoll. 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2019-12-11   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §122        Dnr KS.2019.8               
 
 
Information från kommunstyrelsens ordförande  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson (S) informerar om: 
 
- Budgetresultatet. 
- Onyx innebandy har fått i uppdrag att arrangera distriktslags SM. 
- Ministerbesök på Drivhuset Campus. 
- Markanvisning för Bovieran AB. 
- Diggiloo kommer till Oxelösund den 12 juli. 
- Kommunens näringslivsarbete. 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2019-12-11   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §123        Dnr KS.2019.6               
 
 
Delgivningar  
 
 
Delges 
 
Rapport - Förstudie rörande kommunens och de kommunala bolagens struktur för 
intern kontroll 
Skrivelse - Förstudie rörande kommunens och de kommunala bolagens struktur för intern 
kontroll 
Protokoll från direktionens sammanträde i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 2019-09-20 
Utlåtande gällande Nyköpings Oxelösund vattenverksförbund delårsrapport 2019 
Nyköpings Oxelösunds vattenverksförbund delårsgranskning 2019 
Utdrag Nyköping Oxelösunds vattenverks förbund protokoll § 50 2019-10-17 Revidering av 
antagen delårsrapport 
Utdrag Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund protokoll § 54 2019-10-17 Yttrande över 
revisorernas granskning av delårsbokslutet 
Delårsbokslut Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund år 2019 
Svar till revisorerna på revisionsrapport avseende delårsbokslut för Nyköping Oxelösunds 
vattenverksförbund 
Uppföljande granskning - korruptionsförebyggande arbete 
Skrivelse uppföljande granskning korruptionsförebyggande arbete 
Protokoll Nyköping och Oxelösunds Gemensamma Servicenämnd 2019-10-28 
Utdrag Kommunfullmäktige protokoll § 263 191112 Revidering av förbundsordning för 
Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund 
Utdrag Kommunfullmäktige protokoll § 262 191112 Revidering av reglemente för 
direktionen Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2019-12-11   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §124        Dnr KS.2018.160               
 
 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Jonas Widegren (S) befrias från sitt uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Jonas Widegren (S) begär att bli befriad från sitt uppdrag som ersättare i 
Utbildningsnämnden. 
 
______ 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2019-12-11   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §125        Dnr KS.2018.160               
 
 
Avsägelse och val av ledamot i Utbildningsnämnden  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Peter Karlsson (S) befrias från sitt uppdrag som ledamot i Utbildningsnämnden. 
 
Jonas Widegren (S) väljs till ny ledamot i Utbildningsnämnden. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Peter Karlsson (S) begär att bli befriad från sitt uppdrag som ledamot i 
Utbildningsnämnden. 
 
Jonas Widegren nomineras till ny ledamot i Utbildningsnämnden. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Vald 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2019-12-11   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §126        Dnr KS.2018.160               
 
 
Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Sebastian Avander (S) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Sebastian Avander (S) nomineras till ny ersättare i Utbildningsnämnden.  
 
______ 
 
Beslut till: 
Vald 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2019-12-11   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §127        Dnr KS.2018.160               
 
 
Avsägelse och val av ersättare i Vård- och omsorgsnämnden  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Joakim Öhman (C) befrias från sitt uppdrag som ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden. 
 
Stig Carlsson (C) väljs till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Joakim Öhman (C) begär att bli befriad från sitt uppdrag som ersättare i Vård- och 
omsorgsnämnden. 
 
Stig Carlsson (C) nomineras till ny ersättare i Vård- och omsorgsänden. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Vald 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2019-12-11   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §128        Dnr KS.2018.161               
 
 
Avsägelse och val av ersättare i Kustbostäder i Oxelösund AB  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Joakim Öhman befrias från sitt uppdrag som ersättare i Kustbostäder i Oxelösund 
AB. 
 
Stig Carlsson (C) väljs till ny ersättare i Kustbostäder i Oxelösund AB. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Joakim Öhman (C) begär att bli befriad från sitt uppdrag som ersättare i 
Kustbostäder i Oxelösund AB. 
 
Stig Carlsson (C) nomineras till ny ersättare i Kustbostäder i Oxelösund AB. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Vald 
Kustbostäder 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2019-12-11   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §129        Dnr KS.2018.160               
 
 
Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Peter Karlsson (S) befrias från sitt uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige. 
 
Stefan Andersson (M) befrias från sitt uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige. 
 
Ny räkning begärs hos länsstyrelsen. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Peter Karlsson (S) begär att bli befriad från sitt uppdrag som ersättare i 
Kommunfullmäktige. 
 
Stefan Andersson (M) begär att bli befriad från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Länsstyrelsen (FÅ) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2019-12-11   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §130        Dnr KS.2018.161               
 
 
Avsägelse och val av ersättare i Oxelö energi AB  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Stefan Andersson (M) befrias från sitt uppdrag som ersättare i Oxelö Energi AB. 
 
Håkan Folkesson (M) väljs till ny ersättare i Oxelö Energi AB. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Stefan Andersson (M) begär att bli befriad från sitt uppdrag som ersättare i Oxelö 
Energi AB. 
 
Håkan Folkesson (M) nomineras till ny ersättare i Oxelö Energi AB. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Vald 
Oxelö Energi 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2019-12-11   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §131        Dnr KS.2018.161               
 
 
Avsägelse och val av ersättare i Nyköping Oxelösunds 
vattenverksförbund  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Stefan Andersson (M) befrias från sitt uppdrag som ersättare i Nyköping 
Oxelösunds Vattenverksförbund. 
 
Bengt Björkhage (M) väljs till ny ersättare i Nyköping Oxelösunds 
Vattenverksförbund. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Stefan Andersson (M) begär att bli befriad från sitt uppdrag som ersättare i 
Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund. 
 
Bengt Björkhage (M) nomineras till ny ersättare i Nyköping Oxelösunds 
Vattenverksförbund. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Vald (FK) 
NOVF (FÅ) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2019-12-11   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §132        Dnr KS.2019.28               
 
 
Avräkning barn- och elevpeng mars - september  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige godkänner avräkning om 5 172 tkr barn- och elevpeng för perioden 
mars-september 2019. 
Finansiering sker genom från kommunstyrelsens reserv för oförutsett. 
 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämnden (UN) har ett resursfördelningssystem med en överenskommen 
Kommunfullmäktige barn- och elevpeng (Kf barn- och elevpeng) för förskola, förskoleklass, 
grundskola, fritidshem och gymnasiet. Enligt budgetreglerna görs tre avräkningar varje år, 
perioden mars-september visar avräkningen 5 172 tkr. Avräkningen finansieras med medel 
för reserven för oförutsett.  
Avräkningen per september visar att det totalt sett är fler barn och elever när 
verksamhetstalen lästs av, än vad som prognostiserats i befolkningsprognosen för MBB 
2019-21. Avräknat antal barn- och elever multipliceras med Kf barn- och elevpeng för olika 
åldrar. För mars-september, uppgår summan till 5 172 tkr. I summan ingår även ersättning 
för ett ökat antal gymnasieelever som dock är preliminär. Detta på grund av att den 
definitiva antagningen inte är klar i september för elever i den som börjar sitt första år 
gymnasieår. Om nödvändigt kommer detta justeras på årets sista KS i november. 
I november kommer en avstämning att göras på samma sätt som ovan, för perioden 
oktober-december. Definitiv avräkning för hela året kommer att göras samtidigt. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-10-23 - Ks § 170 
avräkning barn-och elevpeng mars-september 
Protokoll 2019-09-23 - Un § 62 
Avräkning barn-och elevpeng mars-september 2019 bilaga  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Föreslå Kommunfullmäktige att godkänna avräkning om 5 172 tkr barn- och elevpeng för 
perioden mars-september 2019. 
Finansiering sker genom från kommunstyrelsens reserv för oförutsett. 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 15  
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   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

______ 
 
Beslut till: 
Controller (Få) 
Utbildningsförvaltningen (FK) 
Verksamhetsekonom UN (FK) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2019-12-11   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §133        Dnr KS.2019.28               
 
 
Avräkning barn- och elevpeng oktober - december  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige godkänner avräkning barn- och elevpeng för perioden oktober-
december 2019 med 2 893 tkr. 
Finansieringen sker via eget kapital 2 320 tkr och reserven för oförutsett 573 tkr. 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämnden (UN) har ett resursfördelningssystem med en överenskommen 
Kommunfullmäktige barn- och elevpeng (Kf barn- och elevpeng) för förskola, förskoleklass, 
grundskola, fritidshem och gymnasiet. Enligt budgetreglerna görs tre avräkningar varje år, 
för perioden oktober-december är avräkningen framräknad till 2 893 tkr. Avräkningen 
finansieras dels med medel från reserven för oförutsett 573 tkr och ur eget kapital 2 320 tkr. 
Finansieringen ur eget kapital innebär att det budgeterade resultatet minskar i motsvarande 
mån.  
Tidigare under året har det gjorts 2 avräkningar dels januari-februari 1 263 tkr beslutad i 
Kommunstyrelsen 2019-04-24 § 84 och mars-september 5 172 tkr beslutad i 
Kommunstyrelsen 2019-10-23 § 170. 
Avräkningen per oktober visar att det totalt sett är fler barn och elever när verksamhets 
talen lästs av, än vad som prognostiserats i befolkningsprognosen för MBB 2019-21 och 
som fastställts av Kommunfullmäktige. Avräknat antal barn- och elever multipliceras med Kf 
barn- och elevpeng för olika åldrar. För oktober-december uppgår summan till 2 893 tkr.  
Resultatet av avräkningen för oktober-december (det faktiska antalet barn och elever som 
finns registrerade i UN:s verksamhetssystem den 15:e i varje månad och som stämts av 
mot det prognostiserade antalet barn och elever) visar att det i genomsnitt är fler barn, se 
bilaga med detaljerad specifikation om fördelning mellan verksamheterna.  

 
Avräkningen med 2 893 tkr, som medför anslagsjustering ska beslutas av 
Kommunfullmäktige. Finansieringen av anslagsjusteringen sker via eget kapital 
2 320 tkr och reserven för oförutsett 573 tkr. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-11-27 - Ks § 199 
Avräkning barn- och elevpeng oktober-december 2019 
Protokoll 2019-11-21 - Un § 78 
Avräkning barn- och elevpeng oktober-december 2019, bilaga  
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Kommunfullmäktige  2019-12-11  
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Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Föreslå Kommunfullmäktige att godkänna avräkning barn- och elevpeng för perioden 
oktober-december 2019 med 2 893 tkr. 
Finansieringen sker via eget kapital 2 320 tkr och reserven för oförutsett 573 tkr. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Controller (FÅ) 
Verksamhetsekonom UF (FK) 
Förvaltningschef (UF) 
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Kf §134        Dnr KS.2019.114               
 
 
Ansökan om utökat anslag för städkostnader för 
utbildningsnämnden 2019  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Godkänna Utbildningsnämndens begäran om utökade anslag för utökade städkostnader på 
160 tkr för 2019. 

 
Finansiering sker genom en omfördelning av budgetram från Kommunstyrelsen till 
Utbildningsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämnden har inte täckning för tillkommande kostnader, om 160 tkr för 
städkostnader av nya paviljongen Peterslunds förskola. Utbildningsnämnden ansöker därför 
hos Kommunstyrelsen om utökade anslag på 160 tkr för att finansiera dessa tillkommande 
kostnader.  
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-25 § 82 fick Utbildningsnämnden täckning 
för ovannämnda fastighets hyreskostnad, dock inte för ökade städkostnader. 
 
Kommunens tillämpar principen att verksamhetsnämnderna ges ersättning för de städ- och 
lokalkostnader som belastar verksamheten. Förslaget till beslut blir därför att godkänna 
Utbildningsnämndens begäran om utökade anslag för städkostnader på 160 tkr för 2019. 
Finansiering sker genom en omfördelning av budgetram från Kommunstyrelsen till 
Utbildningsnämnden.  
Vad avser finansiering av ovannämnde städkostnader för 2020 och framåt 
återkommer Kommunstyrelsens förvaltning med ett förslag till KS i februari 2020. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-10-23 - Ks § 171 
Tjänsteskrivelse KS Utökade anslag för städkostnader för 2019 
Protokoll 2019-09-23 - Un § 63  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Godkänna Utbildningsnämndens begäran om utökade anslag för utökade städkostnader på 
160 tkr för 2019. 
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Finansiering sker genom en omfördelning av budgetram från Kommunstyrelsen till 
Utbildningsnämnden. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Fastighetsekonom (FK) 
Controller (FÅ) 
Ekonomichef (FK) 
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Kommunfullmäktige    

  
2019-12-11   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §135        Dnr KS.2018.165               
 
 
Svar på motion om utbyggnad av Östersjöleden  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen anses besvarad. 
 
Sammanfattning 
 
Miljöpartiet de gröna har 2018-09-19 lämnat in en motion om utbyggnad av Östersjöleden. I 
motionen anges att en utbyggnad av "Östersjöleden" – som alltså utgör en tidigare 
planerad förlängning av Aspaleden utmed SSABs nuvarande industriområde, från 
Föreningsgatan via Folkegatan ner till Gamla Oxelösundsvägen – skulle via Sunda 
trafikplats och Aspaleden medge direktaccess för transporter till såväl Cefastområdet, 
Lastbilstvätten, SSAB via Masugnsporten, Oxelösunds Hamn via 
Skeppargatan samt Oljeterminalen, den planerade LNG-terminalen och 
Kuusakoski utan att behöva trafikera Hamnbron, Föreningsgatan, Folkegatan 
samt Gamla Oxelösundsvägen delen Föreningsgatan-Skeppargatan. 
 
Miljöpartiets yrkande: 
”Att en utredning genomförs av de tekniska och ekonomiska 
förutsättningarna för en utbyggnad av Östersjöleden samt eventuella synergieffekter 
av en utbyggnad.” 
 
Motionen har skickats för yttrande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i Kommunfullmäktige är 
att motionen bifalls i och med att frågan om en alternativ vägdragning kommer att 
utredas tillsammans med SSABs omställning avseende sin produktion och 
Oxelösunds hamns hantering av LNG. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-10-23 - Ks § 172 
Tjänsteskrivelse Ks 
Protokoll 2018-09-19 - Kf §111 
Msn § 25 - Yttrande över motion om utbyggnad av Östersjöleden 
Motion om utbyggnad av Östersjöleden 
Motion om utbyggnad av Östersjöleden  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Motionen anses besvarad. 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige  2019-12-11  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 
Förslag 
 
Björn Johansson (MP) yrkar att motionen ska bifallas. 
 
Catharina Fredriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels kommunstyrelsens 
förslag att motionen ska anses besvarad och dels Björn Johanssons (MP) yrkande 
att motionen ska bifallas. 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begärs. 
 
Votering 
 
JA för framskrivet förslag att motionen ska anses besvarad. 
NEJ för Björn Johanssons (MP) förslag att motionen ska bifallas. 
 
28 röster för JA 

   3 röster för NEJ 
 

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

10 Jannike Zetterman (SD)    Sverigedemokraterna Ja 
11 Bror Sterner (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 
18 Björn Wintler (L)  Klas Lundbergh (L) Liberalerna Ja 
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19 Rune Tschemernjack (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 Birgitta Luoto (S)    Socialdemokraterna Ja 
24 Haifaa Alkhaldi (M)    Moderaterna Ja 
25 Göran Bernhardsson (KD)    Kristdemokraterna Ja 
26 Tapio Helminen (M)    Moderaterna Ja 
27 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 
Björn Johansson (MP) och Bo Höglander (C) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Björn Johanssons (MP) yrkande. 
 
Reservation i ärende nr 16 Kommunfullmäktige 2019-12-11, 
Motion om utredning av Östersjöleden. 

I vår motion 2018-09-19 konstaterar vi att merparten av tunga transporter och farligt gods 
till och från Oxelösunds Hamn idag sker via Motorvägen, Väg 53 - Hamnbron- 
Hamnrondellen och Gamla Oxelösundsvägen, dels via angöringspunkt vid Skeppargatan, 
dels via Sandviksvägen i Gamla Oxelösund. Utöver dagens transporter av flis, olja, 
styckegods mm som genereras av hamnverksamheten planeras även transporter av 
naturgas till och från den planerade LNG-terminalen vid Sandviken. Härutöver sker även 
skrottransporter kopplade till företaget Kuusakoski vid Stegeludden. 
Via Hamnbron-Hamnrondellen- Föreningsgatan och Folkegatan genereras vidare tunga 
transporter av företagen i Cefast Industriområde och lastbilstvätten. Vid Folkegatan finns 
vidare en angöring till SSAB via Masugnsporten. 
En utbyggnad av "Östersjöleden"- som alltså utgör en tidigare planerad förlängning av 
Aspaleden utmed SSAB:s nuvarande industriområde, från Föreningsgatan via Folkegatan 
ner till Gamla Oxelösundsvägen- skulle via Sunda trafikplats och Aspaleden medge 
direktaccess för transporter till såväl Cefastområdet, Lastbilstvätten, SSAB via 
Masugnsporten, Oxelösunds Hamn via Skeppargatan samt Oljeterminalen, den planerade 
LNG-terminalen och Kuusakoski utan att behöva trafikera Hamnbron, Föreningsgatan, 
Folkegatan samt Gamla Oxelösundsvägen delen Föreningsgatan-Skeppargatan. 
l gällande detaljplaner finns ”områden för Gatutrafik” utlagda i den tänkta vägsträckningen 
för "Östersjöleden". 
En utbyggnad av Östersjöleden skulle vidare öppna för en diskussion om en omklassning 
av Motorvägen, Väg 53 delen Sunda trafikplats till Hamnrondellen med utökade möjligheter 
till bostadsbyggande utmed den nuvarande motorvägen.  
Vårt yrkande: Att en utredning genomförs av de tekniska och ekonomiska förutsättningarna 
för en utbyggnad av Östersjöleden samt eventuella synergieffekter av en utbyggnad. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i Kommunfullmäktige är att 
motionen bifalls, vilket även blev kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut i 
kommunstyrelsen. Trots det har kommunstyrelsen alltså beslutat föreslå 
Kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Vilket nu också efter votering blivit 
Kommunfullmäktiges beslut. 
Skälen till att motionen kan anses vara besvarad grundar sig enligt kommunstyrelsens 
ordförande på att kommunen i dagsläget har en pågående dialog tillsammans med SSAB 
och hamnbolaget om hur transporterna inom samt till och från verksamheterna bäst kan 
lösas.  
Då inga konkreta förslag till lösningar emellertid har redovisats avseende vare sig SSAB, 
hamnbolaget, OxGas, Cefast-området, Kuusakoski eller andra berörda verksamheter och 
inget heller har nämnts om möjliga synergieffekter för kommunen av en utbyggd 
Östersjöled reserverar jag mig härmed mot Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Oxelösund 2019-12-11 
 
Miljöpartiet de gröna i Oxelösund 
 
Björn Johansson 
 
______ 
 
Beslut till: 
Motionären (FK) 
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Kf §136        Dnr KS.2019.94               
 
 
Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2019-
2022  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Styrdokument för Oxelösund kommuns arbete med krisberedskap 2019-2022 
fastställs. 
 
 
Sammanfattning 
 
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) har i en överenskommelse om kommunernas krisberedskap reglerat 
kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt lag (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap.  
Enligt överenskommelsen ska kommunen, bland annat, ta fram ett styrdokument för sitt 
arbete med krisberedskap. Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och 
inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden. 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till styrdokument som svarar mot 
överenskommelsens krav. 
Föreslaget styrdokument redogör för: 
o Utgångspunkter och övergripande inriktning för kommunens arbete med krisberedskap 
o Den övergripande styrningen av arbetet med krisberedskap  
o Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys 
o Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar 
o Kommunens planering avseende krisberedskap inom olika områden 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa styrdokumentet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-11-27 - Ks § 201 
Tjänsteskrivelse Ksf 2019-11-07 
Styrdokument för KB, version 2019-11-07.pdf  
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Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Styrdokument för Oxelösund kommuns arbete med krisberedskap 2019-2022 
fastställs. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Säkerhetsstrateg (FÅ) 
Länsstyrelsen Södermanland (FK) 
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Kf §137        Dnr KS.2019.127               
 
 
Revidering av reglemente för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Revideringen av reglemente för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antas. 
 
 
Sammanfattning 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upptäckt att det gällande reglementet för 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösunds kommun innehåller hänvisningar till 
den äldre Plan- och bygglagen (1987:10, härefter ÄPBL). 
Reglementet är också otydligt formulerat och har gett upphov till olika tolkningar av hur 
långt nämndens delegation från kommunfullmäktige sträcker sig. Förvaltningen föreslår 
därför ett förtydligande under 3 §, ”Delegation från kommunfullmäktige” 1 pkt och 2 pkt.  
Vilka planer som ingår i ”en plan som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse” 
förtydligas med hjälp av vägledning från Boverket. Det som i regel avses med denna 
formulering är planer som handläggs med standardförfarande och överensstämmer med 
den av kommunfullmäktige antagna översiktsplanen. 
Under punkt 1 föreslås den nya skrivningen lyda: 
En plan som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse (PBL 5 kap 27§)  
Planer som handläggs med utökat förfarande kan anses vara av principiell beskaffenhet 
eller vikt och ska som regel antas av Kommunfullmäktige. 

Denna skrivning är i enlighet med Boverkets vägledning 
Vidare föreslås följande stycke under punkt 1 att utgå: 
som enbart meddelar bestämmelser om vegetation samt markytans utformning och 
höjdläge (5 kap 7 § punkt 5), stängsel samt utfart eller annan utgång mot allmänna platser 
(5 kap 7 § punkt 7), placering och utformning av parkeringsplatser samt förbud att använda 
viss mark för parkering (5 kap 7 § punkt 8), markreservat för allmänna ledningar, 
energianläggningar samt trafik- och väganordningar (5 kap 7 § punkt 10) 
 
Detta föreslås då den skrivningen hänvisar till gammal lagstiftning ÄPBL och det dessutom 
är så att man aldrig tar fram en detaljplan som endast reglera dessa bestämmelser.  
Under punkt 2 föreslås den nya skrivningen lyda: 
En plan som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse (PBL 5 kap 27§)  
Planer som handläggs med utökat förfarande kan anses vara av principiell beskaffenhet 
eller vikt och ska som regel antas av Kommunfullmäktige. 
Denna skrivning är i enlighet med boverkets vägledning. 
Vidare föreslås följande stycke under punkt 2 att utgå: 
som enbart reglerar fråga om vegetation samt markytans utformning och 
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höjdläge, (5 kap 16 § punkt 6) och om skyddsanordningar för att motverka 
störningar från omgivningen (5 kap 16 § punkt 7), 

Detta föreslås då den skrivningen hänvisar till en gammal lagstiftning ÄPBL och det är så att 
man aldrig tar fram en detaljplan som endast reglera dessa bestämmelser.  
Sammantaget innebär dessa förtydliganden att förvaltningen och nämnden kan fortsätta att 
förkorta handläggningstiderna för att ta fram nya detaljplaner, minska det administrativa 
arbetet på förvaltningen och sänka behovet av att planer av mindre omfattning behöver 
belasta Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 
 
Större planer och planer utan stöd i gällande Översiktsplan ska även i fortsättningen antas i 
Kommunfullmäktige i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 27 §. 

 
Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
förslag och har inget ytterligare att tillägga i ärendet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-11-27 - Ks § 200 
Tjänsteskrivelse Ks - Revidering av reglemente för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Beslut Msn § 94 - Revidering av reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Förslag till revidering av reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Revideringen av reglemente för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antas. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FÅ) 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 28 (33) 
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2019-12-11   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §138        Dnr KS.2019.76               
 
 
Redovisning av partistöd 2018 och utbetalning 2020  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Redovisningar av partistöd 2018 godkänns. 
2. För 2020 betalas följande partistöd ut 

• Socialdemokraterna 222 000 kr 

• Moderaterna 148 000 kr 

• Vänsterpartiet 74 000 kr 

• Sverigedemokraterna 55 500 kr 

• Miljöpartiet 18 500 kr  

• Centerpartiet 18 500 kr 

• Liberalerna 18 500 kr 

• Kristdemokraterna 18 500 kr 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för partistöd Kf 2018-09-19 §103. Enligt riktlinjerna 
består partistödet av 18 500 kr per mandat och betalas ut i förskott i januari månad. 
Partierna ska i juni månad komma in med en redovisning av hur partistödet för föregående 
år har använts. Samtliga partier som fått partistöd för 2018 har lämnat in redovisning i rätt 
tid.  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att partistöd betalas ut för samtliga mandat i 
kommunfullmäktige 2020 enligt följande. 

• Socialdemokraterna 222 000 kr 

• Moderaterna 148 000 kr 

• Vänsterpartiet 74 000 kr 

• Sverigedemokraterna 55 500 kr 

• Miljöpartiet 18 500 kr  

• Centerpartiet 18 500 kr 

• Liberalerna 18 500 kr 

• Kristdemokraterna 18 500 kr 
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Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-11-27 - Ks § 198 
Tjänsteskrivelse Ks - Redovisning av partistöd 2018 och utbetalning 2020 
Redovisning av partistöd - 2018 för Vänsterpartiet 
Redovisning av partistöd - 2018 för Sverigedemokraterna 
Redovisning av partistöd - 2018 för Socialdemokraterna 
Redovisning av partistöd - 2018 för Moderaterna 
Redovisning av partistöd - 2018 för Miljöpartiet 
Redovisning av partistöd - 2018 för Liberalerna  
Redovisning av partistöd - 2018 för Centerpartiet  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
1. Redovisningar av partistöd 2018 godkänns. 
2. För 2020 betalas följande partistöd ut 

• Socialdemokraterna 222 000 kr 

• Moderaterna 148 000 kr 

• Vänsterpartiet 74 000 kr 

• Sverigedemokraterna 55 500 kr 

• Miljöpartiet 18 500 kr  

• Centerpartiet 18 500 kr 

• Liberalerna 18 500 kr 

• Kristdemokraterna 18 500 kr 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kanslichef (FÅ) 
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Kf §139        Dnr KS.2019.140               
 
 
Motion om upphandling av städtjänster i kommunala fastigheter  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får lämnas in. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Dag Bergentoft (M), Bo Höglander (C), Klas Lundbergh (L) och Göran Bernhardsson (KD) 
inkommer med följande motion.  
 
Till Kommunfullmäktige i Oxelösund 
 
Motion om upphandling av städtjänster i kommunala fastigheter 
 
Offentlig upphandling är en lagstadgad process för inköp av varor, tjänster med mera som 
görs av offentliga aktörer.  
 
Syftet med reglerna är att säkerställa myndigheternas likabehandling av alla som vill få 
affärskontrakt med offentlig sektor. Det handlar också om att få ut mesta möjliga av varje 
skattekrona. 
 
I Oxelösund levererar det kommunala bostadsbolaget, Kustbostäder AB, alltjämt 
städtjänster till de kommunala fastigheterna till en kostnad av ca 10 miljoner kr. 
 
Allianspartierna vill nu att kommunen: 
 
Utreder om det finns ett avtal mellan KBAB och Oxelösunds kommun kring städtjänster 
samt om avtal finns: 
utreda om avtalet är giltigt. 
Därefter utsätta städtjänsterna för offentlig upphandling - i enlighet med LOU. 
 
Oxelösund den 11 december 2019 
 
Allianspartierna (M, L, C, KD) 
 
Dag Bergentoft 
 
Bo Höglander 
 
Klas Lundbergh 
 
Göran Bernhardsson 
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______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelseförvaltningen (FÅ) 
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Kf §140        Dnr KS.2019.141               
 
 
Motion om att utöka utbildningen och förståelsen för 
entreprenörskap och entreprenöriellt lärande inom grundskolan - 
från de låga åldrarna till högstadiet.  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får lämnas in. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Stefan Johansson (M), Haifaa Alkhaldi (M) och Mårthen Backman (M) inkommer 
med följande motion.  
 
Till kommunfullmäktige i Oxelösund! 
 
Motion om att utöka utbildningen och förståelsen för entreprenörskap och 
entreprenöriellt lärande inom grundskolan - från de låga åldrarna till högstadiet. 

Det är viktigt att ge eleverna tillfälle till initiativ och ansvar, ge dem möjligheter att pröva 

egna idéer och lösa problem på ett kreativt sätt. Att eleverna ges uppgifter där de utvecklar 

sin förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra. 

Entreprenörskap i skolan handlar om att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 

självförtroende samt viljan att pröva och omsätta nya idéer i handling.  

Årskurs 8 och 9 i Oxelösund bedriver redan idag utbildning kring entreprenörskap. Men hur 
grundläggande och prioriterat är det? Hur mycket tid läggs på utbildningen? 
Som exempel har Ung Företagsamhet läromedel och utbildningar i grundskolan som heter 
”Min framtid och ekonomi” och ”Vårt samhälle”. Läromedlen i grundskolan går att använda 
som separata delar men även som en förberedelse inför UF-företagande i gymnasiet. 
Om Vårt samhälle  
”Vårt samhälle” är ett nyligen reviderat läromedel från UF som främst riktar sig till 
grundskolans tidigare årskurser. Eleverna få lära sig om demokrati, hur ett samhälle är 
uppbyggt och vilken betydelse människor och arbetsliv har.  

Undertecknade vill: 

• Att kommunen redogör hur prioriterad utbildning kring entreprenörskap och 

entreprenöriellt lärande är idag i grundskolan 
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• Att kommunen redogör vad som krävs för att genomföra utbildning i entreprenörskap 

från årskurs 1. 

• Därefter överväga ett genomförande. 

Oxelösund den 11 december 2019 

Moderaterna i Oxelösund 

 
Stefan Johansson      Haifaa Alkhaldi       Mårthen Backman  
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelseförvaltningen (FÅ) 
 
 


