Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (37)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-30

Plats och tid

Kommunhuset, Hävringe kl 08.30 - 17.15

Beslutande

Catharina Fredriksson
Linus Fogel
Patrik Renfors
Tommy Karlsson
Dag Bergentoft
Solveig Lindblom
Stefan Johansson
Bo Höglander
Jan-Eric Eriksson

(S)
(S)
(V)
(S)
(M)
(S)
(M)
(C)
(SD)

Calinge Lindberg
Ingela Wahlstam
Katarina Berg
Klas Lundberg
Göran Bernhardsson
Jannike Zetterman

(S)
(V)
(M)
(L)
(KD)
(SD)

Thomas Hermansson
Johan Persson
Maria Malmberg

Sekreterare
Kommunchef
Mark- och exploateringsstrateg § 18

Ej tjänstgörande
ersättare och övriga
Deltagare

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………………
Thomas Hermansson

Ordförande

……………………………………………
Catharina Fredriksson

Justerande

…………………………………………..
Dag Bergentoft

Paragrafer

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-01-30

Datum för
anslagsuppsättande

2019-02-05

Datum för
anslagsnedtagande

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

…………………………………………
Thomas Hermansson

Utdragsbestyrkande

2019-02-27

2 - 26

Sammanträdesprotokoll

Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

2019-01-30

Val av ständig justerare
Förvaltarprocess – utredning med förslag till förändrad
förvaltarprocess och organisation för kommunens
verksamhetsfastigheter
Planerat underhåll för fastigheter 2019
Taxor 2019
Internkontrollplan 2018
Firmatecknare
Fördelning av medel för prioriterade grupper i löneöversyn 2018
Val till kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor
Val av ombud och ersättare till Svealands
kustvattenvårdsförbund
Val av ombud samt ersättare till Östra Sveriges luftvårdsförbund
Nominering av styrelseledamot och ersättare till Svealands
kustvattenvårdsförbund
Val av ombud till Kommuninvest föreningsstämma
Representanter i samkultur Sörmland 2019-2022
Information från kommunalrådet och kommunchefen
Delgivningar
Redovisning av delegationsbeslut
Båt och Motor
Svar på medborgarförslag om att sätta solceller på
kommunhuset
Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2019
Fonder för skador, säkerhet och arbetsmiljö 2019
Styrdokument 2018
Förslag till bestämmelser för omställningsstöd, pension samt
familjeskydd till förtroendevalda
Föreläggande angående laglighetsprövning enligt
kommunallagen Mål nr 180-19
Avräkning 2018, Barn- och elevpeng
Balanslista

Utdragsbestyrkande

3
4
5-6
7-8
9
10 - 11
12 - 13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 - 24
25 - 26
27
28 - 29
30 - 31
32
33
34
35 - 36
37

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 2

2019-01-30
Dnr KS.2019.15

Val av ständig justerare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen väljer Dag Bergentoft (M) till ständig justerare för
kommunstyrelsen för mandatperioden 2018-2022
Dagens sammanträde
Förslag
Bo Höglander (C) föreslår Dag Bergentoft (M) till ständig justerare för
kommunstyrelsen för mandatperioden 2018-2022
______
Beslut till:

Utdragsbestyrkande

Blad 3 (37)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 3

2019-01-30
Dnr KS.2018.101

Förvaltarprocess – utredning med förslag till förändrad
förvaltarprocess och organisation för kommunens
verksamhetsfastigheter
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna rapporten
Dagens sammanträde
Kommunchef Johan Persson rapporterar
______
Beslut till:

Utdragsbestyrkande

Blad 4 (37)

Sammanträdesprotokoll

Blad 5 (37)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 4

2019-01-30
Dnr KS.2018.210

Planerat underhåll för fastigheter 2019
Kommunstyrelsens beslut
1. Investering i planerat underhåll med budgeterat belopp 15 100 tkr, får startas. Medel tas
ur investeringsramen för fastighetsinvesteringar i investeringsbudget 2019 med samma
belopp.
2. Uppdelning av investeringsutgifter ska ske i bokslutet och aktiveras på berörda
fastighetsobjekt och i tillämpliga komponenter.
3. Fastighetsekonomen utses till attestant för investeringarna.
Sammanfattning
Nya regler för redovisning av underhåll, reparationer och investeringar i fastigheter har
börjat gälla för både kommuner och bolag, s.k. komponentredovisning. I korthet betyder
detta att investeringar ska delas upp i de olika delar på en fastighet som arbete och kostnad
gäller. Samtidigt ska äldre investeringar elimineras när de ersätts av nyare.
Kommunen har hanterat komponentredovisning fr.o.m. 2015 och bokfört utgifter för dessa
ändamål som investeringar, med början av en mindre del 2016 och fullt ut fr.o.m. 2017.
Effekten på kommunens redovisning blir att från att tidigare ha redovisats som driftkostnad i
resultaträkningen blir det numera en investering som kommer att ge en ökad
balansomslutning och avskrivningar framåt i tiden.
I ett kort perspektiv kommer kommunens resultat att till synes förbättras, men det kommer
att bli ökad belastning i framtiden genom ökade avskrivningar.
I Oxelösunds kommun kommer vi att rent praktiskt hantera reparationer eller
underhållsåtgärder under 50 tkr såsom driftkostnad, vilket ingår i det uppdrag som
Kustbostäder utför och som bolaget får en överenskommen uppdragsersättning för.
Underhåll över 50 tkr kommer att behandlas som investeringar. I bokslutet kommer exakta
utgifter att läsas av och bokföring kommer att delas på olika fastighetsobjekt och i specifika
komponenter. Samtidigt kommer också äldre, ersatta investeringar att elimineras ur
balansräkningen för att få ett korrekt och aktuellt värde på varje fastighet.
I investeringsbudgeten 2019 finns en sammanslagen post på 29 600 tkr. Den består dels av
fastighetsinvesteringar, 14 500 tkr, och dels 15 100 tkr avsedda för planerat underhåll.
Innan investeringsåtgärder påbörjas ska Kommunstyrelsen godkänna att
investeringsprojekt får starta och att investeringsmedel tas i anspråk.
Men det är inte möjligt att i förväg peka ut planerat underhåll exakt i vilka fastigheter och till
vilka belopp som åtgärder kommer att behöva utföras. Hanteringen av underhåll bör kunna
ske skyndsamt om behov uppkommer. Därför föreslås att ett gemensamt
investeringsprojekt läggs upp med en budget enligt investeringsplanen 2019 som är 15 100
tkr. Varje åtgärd särredovisas naturligtvis, och totalbeloppen måste rymmas inom denna
ram.
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 6

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-30

Uppföljning sker månadsvis av ekonomin med ekonomichef och kommunchef.
Kommunstyrelsen får en rapport över ekonomin dels per ackumulerad månad och
en prognos för utfallet vid årets slut, vid tillfälle för sammanträde i april och oktober,
delårsrapport per augusti samt bokslut i december.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1.
Investering i planerat underhåll med budgeterat belopp 15 100 tkr, får startas. Medel
tas ur investeringsramen för fastighetsinvesteringar i investeringsbudget 2019 med
samma belopp.
2.

Uppdelning av investeringsutgifter ska ske i bokslutet och aktiveras på berörda
fastighetsobjekt och i tillämpliga komponenter.

3.

Fastighetsekonomen utses till attestant för investeringarna

______
Beslut till:
Ekonomichef (Fk)
Fastighetsekonom (Få)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 7 (37)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 5

2019-01-30
Dnr KS.2018.28

Taxor 2019
Kommunstyrelsens beslut
1. Den årliga köavgiften för hyra av kommunens fritidshus fastställs till 100 kr
2. Ingen förändring av avgiften för registrering i tomtkö
3. Ingen förändring av avgifter för fiskehamnen
4. Avgifter för att utfärda tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor,
enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag, fastställs
5. Beslutanderätten avseende årlig justering av avgifter att utfärda tillstånd enligt
lagen om brandfarliga och explosiva varor delegeras till kommunchefen

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-24 (§ 191) att föreslå kommunfullmäktige att besluta
om taxor och avgifter 2019 enligt berörda nämnders och styrelsers förslag.
I beslut förbisågs emellertid styrelsens beslut för egen del, det vill säga beslut om de
avgifter där beslutanderätten har delegerats till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen fastställer avgifter 2019
för;

o Hyra av kommunens fritidshus
o Registrering i tomtkö
o Utfärda tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår också att beslutanderätten, avseende årlig
justering av avgifter att utfärda tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva
varor, delegeras till kommunchefen
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ksf 2018-12-21, KS egna taxor

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-30

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. Den årliga köavgiften för hyra av kommunens fritidshus fastställs till 100 kr
2. Ingen förändring av avgiften för registrering i tomtkö
3. Ingen förändring av avgifter för fiskehamnen
4. Avgifter för att utfärda tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor,
enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag, fastställs
5. Beslutanderätten avseende årlig justering av avgifter att utfärda tillstånd enligt
lagen om brandfarliga och explosiva varor delegeras till kommunchefen

______
Beslut till:
Niklas Thelin
Maria Malmberg

Utdragsbestyrkande

Blad 8

Sammanträdesprotokoll

Blad 9 (37)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 6

2019-01-30
Dnr KS.2017.130

Internkontrollplan 2018
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning
I enlighet med kommunstyrelsens internkontrollplan för 2018 har rutinerna för
Delegationsanmälan vid nyanställning, Verkställande av politiska beslut,
Arvodesutbetalningar, samt Hyres- och arrendeavtal granskats och återrapporterats till
kommunstyrelsen i oktober och november 2018 (KS § 183, respektive § 215).
På grund av ett förbiseende från kommunstyrelseförvaltningens sida blev dock aldrig
internkontrollplanens kontrollmoment för leverantörsreskontra granskat och rapporterat till
kommunstyrelsen. Granskningen har därför genomförts i januari 2019.
Granskningen innebär en kontroll av att uppgifterna i reskontra är korrekta och relevanta
samt överensstämmande med ramavtal.
Granskningen visar att rutinen fungerar som avsett, men också att mindre avvikelser
förekommer. Av 25 kontrollerade leverantörer fanns två avvikelser i form av att en
leverantör bytt organisationsnummer och en leverantör bytt bankgironummer.
Ekonomienhetens system kommer nu att uppdateras för att säkerställa att
leverantörer har rätt organisationsnummer och bankgironummer.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ksf 2019-01-11, Leverantörsreskontra
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Redovisningen godkänns.
______
Beslut till:
Magnus Petersson
Niklas Thelin

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-30

Ks § 7

Dnr KS.2019.5

Firmatecknare

1

Kommunstyrelsens beslut
Handlingar/skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska, i de fall styrelsen inte beslutat
om annan firmatecknare, undertecknas av ordföranden Catharina Fredriksson. Vid
ordförandens förfall undertecknar 1:e vice ordföranden Linus Fogel eller 2:e vice
ordföranden Patrik Renfors.

2.

Handlingar / skrivelser kontrasigneras av kommunchef Johan Persson eller vid hans förfall
av ekonomichef Magnus Petersson. Kontrasignering kan även ske av controller Margrita
Sjöqvist när det gäller låneförbindelser eller borgen.

3.

För följande ärenden:
•

Utföra anvisningar på kommunens bank eller posträkning

•

Kvittera eller överlåta till kommunen eller dess nämnder, ställda checkar eller
postremissväxlar

•

Kvittera ut värdepost som ankommer till kommunen eller dess nämnder;

bemyndigas följande personer, två i förening, att teckna kommunens firma
•

ekonomichef Magnus Petersson

•

controller Margrita Sjöqvist

•

fastighetsekonom Sarah Heltborg

•

redovisningsekonom Tove Bondestad

•

ekonom Henrik Lewerissa

•

ekonomiassistent Liselott Evensson

•

försäkringshandläggare Lisa Wärn

•

Verksamhetsekonom Pål Näslund

•

Verksamhetsekonom Camilla Örnebro

Sammanfattning
Firmatecknare är den eller de personer som har rätt att skriva under i kommunens
namn med rättsligt bindande verkan. Förändringar i organisationen gör att det finns
behov av ett nytt beslut om firmatecknare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Firmatecknare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 11

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-30

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1.
Handlingar/skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska, i de fall styrelsen inte
beslutat om annan firmatecknare, undertecknas av ordföranden Catharina
Fredriksson. Vid ordförandens förfall undertecknar 1:e vice ordföranden Linus Fogel
eller 2:e vice ordföranden Patrik Renfors.
2.

Handlingar / skrivelser kontrasigneras av kommunchef Johan Persson eller vid hans
förfall av ekonomichef Magnus Petersson. Kontrasignering kan även ske av
controller Margrita Sjöqvist när det gäller låneförbindelser eller borgen.

3.

För följande ärenden:
•

Utföra anvisningar på kommunens bank eller posträkning

•

Kvittera eller överlåta till kommunen eller dess nämnder, ställda checkar eller
postremissväxlar

•

Kvittera ut värdepost som ankommer till kommunen eller dess nämnder;

bemyndigas följande personer, två i förening, att teckna kommunens firma
•

ekonomichef Magnus Petersson

•

controller Margrita Sjöqvist

•

fastighetsekonom Sarah Heltborg

•

redovisningsekonom Tove Bondestad

•

ekonom Henrik Lewerissa

•

ekonomiassistent Liselott Evensson

•

försäkringshandläggare Lisa Wärn

•

Verksamhetsekonom Pål Näslund

•

Verksamhetsekonom Camilla Örnebro

______
Beslut till:
Utsedda

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 12 (37)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-30

Ks § 8

Dnr KS.2018.201

Fördelning av medel för prioriterade grupper i löneöversyn 2018
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna omfördelning av 1171 tkr avseende helårseffekten för 2019 med anledning av
fördelningen av medel för prioriterade grupper i löneöversyn 2018 enligt nedan.
Vård- och omsorgsnämnden 702 tkr
Utbildningsnämnden 454 tkr
Kommunstyrelseförvaltningen 15 tkr
Finansieringen av de 1 171 tkr sker via anslag avsatt för prioriterade grupper inom
finansförvaltningen.
Sammanfattning
Vid Kommunstyrelsen den 19:e december 2018 beslutade Kommunstyrelsen om
omfördelning av medel för prioriterade grupper i löneöversyn 2018 på 877 tkr.
Fortsätt finansiering för 2019 och framåt har tidigare redan legat i budgetramarna
när beslutet om budgeten fattas. Detta skedde inte denna gång på grund av att
lönerevisionen blev klar i slutet av 2018. Omfördelningen på 1 171 tkr avser
helårseffekten för 2019 av fördelningen av medel för prioriterade grupper i
löneöversyn som har skett i 2018.
Beslutsunderlag
Fördelning av medel för prioriterade grupper i löneöversyn 2018-fortsatt finansiering 2019
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Godkänna omfördelning av 1171 tkr avseende helårseffekten för 2019 med anledning av
fördelningen av medel för prioriterade grupper i löneöversyn 2018 enligt nedan.
Vård- och omsorgsnämnden 702 tkr
Utbildningsnämnden 454 tkr
Kommunstyrelseförvaltningen 15 tkr
Finansieringen av de 1 171 tkr sker via anslag avsatt för prioriterade grupper inom
finansförvaltningen.

______
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-30

Beslut till:
Kommunchef (FK)
Personalchef (FK)
Ekonomichef (FK)
Controller (FÅ)

Utdragsbestyrkande

Blad 13

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-30

Ks § 9

Dnr KS.2018.161

Val till kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor
Kommunstyrelsens beslut
Ordförande Linus Fogel (S)
Vice ordförande Dag Bergentoft (M)
Ersättare Patrik Renfors (V)
Ersättare Bo Höglander (C)
Dagens sammanträde
Förslag
Ordförande föreslår
Ordförande Linus Fogel (S)
Ersättare Patrik Renfors (V)
Bo Höglander (C) föreslår
Vice ordf Dag Bergentoft (M)
Ersättare Bo Höglander (C)
______
Beslut till:
Valda

Utdragsbestyrkande

Blad 14 (37)

Sammanträdesprotokoll

Blad 15 (37)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 10

2019-01-30
Dnr KS.2018.161

Val av ombud och ersättare till Svealands kustvattenvårdsförbund
Kommunstyrelsens beslut
Ordinarie ombud Tommy Karlsson (S)
Dagens sammanträde
Förslag
Ordförande föreslår Tommy Karlsson (S) till ordinarie ombud
______
Beslut till:
Vald

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 16 (37)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 11

2019-01-30
Dnr KS.2018.161

Val av ombud samt ersättare till Östra Sveriges luftvårdsförbund
Kommunstyrelsens beslut
Ordinarie ombud Tommy Karlsson (S)
Dagens sammanträde
Förslag
Ordförande föreslår
Tommy Karlsson(S) till ordinarie ombud
______
Beslut till:
Vald

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 12

2019-01-30
Dnr KS.2018.161

Nominering av styrelseledamot och ersättare till Svealands
kustvattenvårdsförbund
Kommunstyrelsens beslut
Till ordinarie ledamot nomineras Tommy Karlsson (S)
Till Ersättare nomineras Joakim Öhman (C)
Dagens sammanträde
Förslag
Ordförande föreslår att
Tommy Karlsson (S) nomineras till styrelseledamot
Dag Bergentoft (M) föreslår att
Joakim Öhman (C) nomineras till ersättare
______
Beslut till:

Utdragsbestyrkande

Blad 17 (37)

Sammanträdesprotokoll

Blad 18 (37)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 13

2019-01-30
Dnr KS.2018.161

Val av ombud till Kommuninvest föreningsstämma
Kommunstyrelsens beslut
Till ombud för Kommuninvests föreningsstämma välja Kommunstyrelsens
ordförande Catharina Fredriksson (S) till Ordinarie ombud
Till ersättare för ombud välja kommunstyrelsens vice ordförande Linus Fogel (S)
Dagens sammanträde
Förslag
Ordförande föreslår att till ombud för Kommuninvests föreningsstämma nominera
Kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson (S) som ordinarie ombud
samt Kommunstyrelsens vice ordförande Linus Fogel (S) som ersättare för ombud.
______
Beslut till:
Valda
Kommuninvest

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-30

Ks § 14

Dnr KS.2018.161

Representanter i Samkultur Sörmland 2019-2022
Kommunstyrelsens beslut
Ledamot Patrik Renfors (V)
Ersättare Solveig Lindblom (S)
Dagens sammanträde
Förslag
Ordförande föreslår
Patrik Renfors (V) Ordinarie ledamot
Solveig Lindblom (S) Ersättare
______
Beslut till:
Valda

Utdragsbestyrkande

Blad 19 (37)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 15

2019-01-30
Dnr KS.2019.7

Information från kommunalrådet och kommunchefen
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande informerar från.
- Besök i Stenungsund 14-15 januari
- KKIK
- Länsgemensam träff för kommunalråd på länsstyrelsen
- Kris och beredskap
- Livsmedelsstrategi
- Koldioxid budget
Kommunchef Johan Persson informerar från
- Varslet på Eberspächer
- Information till boende i närheten av nya Oxelöskolan
- Boendesituation för familj
- Nya riksdagsbudgeten
- Arrenden som håller på att omförhandlas
- Kajaken Peab
- Diskussion om segeltävlingarna i augusti
______
Beslut till:

Utdragsbestyrkande

Blad 20 (37)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 16

2019-01-30
Dnr KS.2019.6

Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Redovisade delgivningar läggs till handlingarna.
Dagens sammanträde
Delges:
Gemensam växelnämnd
Protokoll 2018-11-27
NOVF
Protokoll 2018-12-13
Nyköping-Oxelösund Överförmyndarnämnd
Protokoll 2018-12-10
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
Protokoll 2018-11-21
Skrivelse från domstolsverket
December 2018
______

Utdragsbestyrkande

Blad 21 (37)

Sammanträdesprotokoll

Blad 22 (37)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-30

Ks § 17

Dnr KS.2019.3

Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Godkänner redovisningen
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa
beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att
kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står
det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation.
Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2019-01-30
Beslutsfattare

Beslutsdatum

Punkt
i del.
Ordn

Beslutets innehåll i korthet

Beslutet
hittas

Charlotte Axelsson

2018-12-04

D.3

TV-anställning A.C

Personakt

Henny Larsson

2018-11-012018-11-30
2018-12-13

D.3

Nyanställda i november månad

Castor

D.3

Visstid Lärare S.F

Personakt

Christer Lindahl

190106 t.om 190810
Maria Malmberg

2018-12-14

B.9

Ny arrendator på Furön 104

Kalle Alwert

2018-12-19

D.3

TV-anställning, lönebidrag, E.D

Kustbostäd
er
Personakt

Margrita Sjöqvist

2018-12-14

C.11

Nyupplåning av 20 mkr, rörligt
lån, Kommuninvest

Ekonomiavd

Margrita Sjöqvist

2018-10-09

C.11

Omsättning av lån 20 mkr och
nyupplåning 10 mkr, fast lån tom
2026-09-01, Kommuninvest

Ekonomiavd

Margrita Sjöqvist

2018-12-31

C.5

Avskrivning av osäkra fordringar
< 25 000 kr, samlingslista oktdec 2018

Ekonomiavd

Margrita Sjöqvist

2018-12-31

C.7

Överenskommelser om
avbetalningsplaner för betalning
av skulder upp till 50 000 kr,
samlingslista okt-dec 2018

Ekonomiavd

Maria Malmberg

2018-12-06

B.6

Tillägg till tomträttsavtal
Ingenjören 5

Kustbostäd
er

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 23

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Christer Lindahl

2019-01-30
2018-12-17

D.3

BEA som resurs

Personakt

E.V 12 mån fr.om 190109
Pia Adler

2018-12-18

D.3

Provanställning 6 mån, socsekr
barn, AS

Personakt

Lena Lundin

2018-12-13

D.3

Extratjänst förlängning,
vaktmästare, 1 år, MK

Personakt

Annika Olsson

2018-12-20

D.3

Visstid, förlängning 1 år, CS,
usk-ssk/ass

Personakt

Ksau

2018-12-10

C.4

Investering utbyte tak
arrendebostaden Stjärnholm

Castor

Annika Olsson

2018-12-20

D.3

Tv-anst, ssk, Björntorp, heltid,
UM

Personakt

Thomas
Hermansson

2018-12-21

A.11

Beslut om avslag på begäran att
lämna ut allmän handling

Castor

Cecilia Rasmussen

2018-12-20

D.3

Tv-anst, usk/gruppledare,
Sjötångens äb, deltid, TF

Personakt

Annika Olsson

2018-12-20

D.3

Tv-anst, ssk, Björntorps äb,
heltid, UM

Personakt

Annika Olsson

2018-12-20

D.3

Visstid 2019, usk/ssk-ass,
Sjötångens äb, heltid, CS

Personakt

Lovisa Bjurlén

2019-01-07

D:5

Tv-anst, vb Björntorp äb heltid
EB

Personakt

Annika Olsson

2019-01-21

D:5

Tv-anst, ssk Björntorp äb heltid
ÅLC

Personakt

Rosie Lindberg

2019-01-03

D:5

Tv-anst, usk ändrad ssg MK

Personakt

Hanna Sundkvist

2019-01-11

D:5

Tv-anst, omsorgassistent EE

Personakt

Kalle Alwert

2018-12-19

D.3

TV-anst barnskötare outb E.D

Personakt

Camilla Norrgård
Sundberg

2018-12-19

D.3

Visstid 2019, miljö- och
hälsoskyddsinspektör, MR

Personakt

Camilla Norrgård
Sundberg

2018-12-19

D.3

Visstid 1/1 - 31/3,
miljöstrateg/miljö- och
hälsoskyddsinspektör, ÅV

Personakt

Cecilia Rasmussen

2019-01-08

D:3

Viss tid 190116-190831

Personakt

Usk Sjötångens ÄB deltid JJ
Sara Littorin

2018-12-012018-12-31

B:12

Bifall

BAB-diariet

Johan Persson

2019-01-07

C13

Attestantförteckning

Castor

Maria Malmberg

2018-09-01 –
2018-09-30

B.9

Avtal båtplatser

Castor

Malin Lindèn

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 24

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Maria Malmberg

2019-01-30
2018-11-01 –
2018-12-31
2018-11-01 –
2018-12-31
2018-12-01 –
2018-12-31
2019-01-07

B.9

Avtal båtplatser

Castor

B.11

Avtal bostadsarrenden

Castor

B:4

Avtal försäljningar

Castor

A.1

Överenskommelse
fastighetsreglering berörande
Aspa 2:8 och Vivesta 1:15 samt
avstyckning från Aspa 2:8

Castor

Hanna Sundkvist

2019-01-01

D:5

Tv-anst omsorgsassistent heltid
L-H P

Personakt

Magnus Petersson

2018-10-22

C5

Avskrivning Löneskuld

Johan Persson

2019-01-10

C.13

Beslutsattestant för ansvar
24300

Ekonomiavd
Personakt

Mikael Andersson

2019-02-11

D:5

Tv-anst usk SMW

Personakt

Susanne Nielsen

2019-02-11

D:3

Tv anställning kostutvecklare
JW

Personakt

Richard Andersson

2019-01-04

F.3

Tilldelat servicetjänster

Castor

Pia Adler

2019-01-03

D.3

Provanställning 6 mån, heltid,
socialsekreterare barn, ÅS

Personakt

Richard Andersson

2019-01-15

F.3

Tilldelning Ramavtal VS-arb

Castor

Rosie Lindberg

2019-01-02

D.3

Ändring ssg, deltid, usk
hemtjänsten, MK

Personakt

Maria Svalberg

2018-12-20

D.3

Tv-anställning undersköterska
heltid, Björntorp. CS

Personakt

Cecilia Rasmussen

2019-01-10

D.3

Visstidsanst, usk, Sjötången, JJ

Personakt

Thomas Bredberg

2018-12-10

E.1

Tillstånd brandfarlig vara

Castor

Henny Larsson

D.3

Nyanställda i december månad

Castor

Birgitta Hell

2018-12-012018-12-31
2019-01-15

D.12

Skriftlig varning JN

Personakt

Lena Lundin

2019-01-17

D.3

Tv-anställning, samordnare,
heltid, AW

Personakt

Carola Ånelöf I

2019-01-15

D.3

Visstidsanst usk hemtjänst,
heltid, TT

Personakt

Maria Malmberg
Maria Malmberg
Johan Persson
Catharina
Fredriksson

Beslutsunderlag
Delegationslista
______
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 25 (37)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 18

2019-01-30
Dnr MEX.2017.40

Båt och Motor
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras för att klargöra olika ansvarsfrågor i samband med köpet
Sammanfattning
Ägarna av Båt och motor har sedan en längre tid verksamhet etablerad på tomträtterna
Oxelö 8:37 och Oxelö 8:38 samt arrenderat mark av kommunen inom fastighet Oxelö 8:20.
Företagets verksamhet består bland annat av försäljning av husbilar, båtar och tillbehör.
Dialog har under en tid förts mellan Oxelösunds kommun och ägarna av Båt och Motor med
anledning av Båt och Motors önskan att utöka sitt verksamhetsområde. Mot bakgrund av
gällande översiktsplan är kommunens intresse att utöka verksamhetsområde begränsat.
Förhandlingar har därför istället kommit att omfatta att Oxelösunds kommun köper mark av
Båt och Motor, 2 tomträtter, Oxelö 8:37, Oxelö 8:38 samt att arrendeavtalet via
överenskommelse mellan kommunen och Båt och Motor upphör i förtid. Oxelösunds
kommun betalar enligt förslaget avflyttningsersättning till Båt och motor på grund av avtalets
förtida upphörande. I ersättning för förtida upphörande av arrendeavtal ingår köp av bryggor
för 800 000 kr enligt utförd värdering. Totalt en investering på 8 230 000 kr.
En värdering av tomträtterna på fastigheterna Oxelö 8:37 och Oxelö 8:38 har genomförts
och värderats till 4 400 000 kronor.
Investeringen finansieras via en omprioritering av beslutade investeringar för 2019 objekt
ombyggnad Ramdalskolans kök (17,8 mkr)
Överenskommelsen om upphörande av arrendeavtal i förtid innebär att förlust av
arrendeintäkt med 269 777. 50 kr.
Oxelösunds kommun har för avsikt att omvandla avsett området inklusive omkringliggande
område så att bostäder kan byggas. För att ges möjlighet att skapa ett nytt område med
bostadsbebyggelse innebär det bland annat att arbete med ny detaljplan måste
genomföras.
Oxelösunds kommun tillträder området 16 september 2019.

Beslutsunderlag
Köp av fastighet inför exploatering
Överenskommelse om upphörande av arrendeavtal på fastighet Oxelö 8:20 ((Båt och
Motor) ej undertecknat)
Avtal om överlåtelse av tomträtt på fastigheterna Oxelö 8:37 och 8:38 ((Båt och Motor)ej
undertecknat)

Dagens sammanträde
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 26

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-30

Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Tomträtterna Oxelö 8:37 och Oxelö 8:38 förvärvas av Båt och Motor och arrendeavtal för
arrende inom Oxelö 8:20 avslutas i förtid.
Avtal för köp av Oxelö 8:37 och Oxelö 8:38 och överenskommelse om upphörande av
arrende till en total ersättning av 8,23 mkr fastställs
Köp av tomträtter och avflyttningsersättning finansieras via investeringsmedel
Ramdalsskolans kök budget 2019
Förslag
Ordförande yrkar att ärendet återremitteras för att klargöra olika ansvarsfrågor i
samband med köpet
Patrik Renfors (V), Linus Fogel (S) Dag Bergentoft (M) Solveig Lindblom (S) JanEric Eriksson (SD). yrkar bifall till ordförandes återremiss
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, framskrivet förslag och det
egna yrkandet om återremiss. Ordförande ställer dessa mot varandra.
Ordförande frågar kommunstyrelsen om ärendet ska återremitteras eller avgöras
idag och finner att kommunstyrelsen återremitterar ärendet
______
Beslut till:
KC (FK)
MEX (FÅ)
Ekonomi (FÅ)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 27 (37)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 19

2019-01-30
Dnr KS.2018.87

Svar på medborgarförslag om att sätta solceller på kommunhuset
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Medborgarförslaget om att sätta solceller på kommunhuset avslås.
Sammanfattning
Medborgarförslag om att sätta solceller på kommunhuset presenterades i
kommunfullmäktige vid sammanträdet 16 maj 2018.
Kommunfullmäktiges beslutade att medborgarförslaget lämnas över till kommunstyrelsen
för besvarande (Kf 2018§62)
Solceller som en punktinsats rekommenderas inte.
Innan Solceller placeras på tak bör byggnadens klimatskal och tekniska installationer ses
över och optimeras. Enligt nu gällande regler är det mest ekonomiskt fördelaktigt att
anlägga solceller till den volym av el som förbrukas i fastigheten, alltså egen förbrukning av
el. Storleken på solcellsanläggningen styrs då av den dagliga minsta förbrukningen av el i
fastigheten. Därför är det viktigt att först göra övriga energioptimeringsåtgärder så att inte
en felprojektering av solcellsanläggningen sker dvs en för stor eller liten anläggning byggs.
Först när kommunhuset har energioptimeras och effektbehovet har sänkts bör en ev.
solcellsanläggning installeras.
Utredning med optimeringsåtgärder för byggnaden kommunhuset är inte prioriterat i årets
fastighetsbudget till fördel för andra fastigheter som är i större behov av optimering.
Kommunstyrelsens förslag till beslut gällande att sätta solceller på kommunhuset
bör avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks
Medborgarförslag om att sätta solceller på kommunhuset
Protokoll 2018-05-16 - Kf §62
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Medborgarförslaget om att sätta solceller på kommunhuset avslås.
______
Beslut till:
Fastighetsekonom (FK)
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 28 (37)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 20

2019-01-30
Dnr KS.2018.214

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2019
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
I avvaktan på resultatet av kommande genomlysning av Vård-och
omsorgsnämnden godkänns Vård- och Omsorgsnämndens verksamhetsplan
2019-21 med en underbalans på 8,9 mkr.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (MBB) 2019-21 vilken innehåller
ekonomiska ramar för verksamheterna och hur nämnden skall arbeta med kommunmålen,
nämndens styrning i övrigt samt verksamhetsutveckling. Enligt budgetreglerna i Mål och
Budget 2019-21 ska nämnden innan det aktuella budgetåret startar anta en
verksamhetsplan
Vård- och omsorgsnämnden fattade 2018-12-19 § 85 beslut om att anta
verksamhetsplanen för 2019-21. Initialt beräknas aktuell budget i verksamhetsplan 2019-21
gemensamt för de båda förvaltningarna (Social- och omsorgsförvaltningen (SOF) samt
Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF). I februari 2019 skall nämnden fatta beslut om en
uppdelning av denna budget mellan de båda underliggande förvaltningarna SOF och ÄF.
Beslutad budgetram för Vård och Omsorgsnämnden omfattar enligt MBB 2019-21 en
nettobudget för 2019 på 270,1 mkr. Förvaltningarnas bedömning av sin
nettokostnadsutveckling budgetåret 2019 pekade på en budget omfattande 284 mkr. Vård
och Omsorgsnämnden beslutade därför att ålägga förvaltningarna ett generellt och
gemensamt sparkrav avseende sina sammantagna nettokostnader så att dessa ryms inom
en maximal nivå om 279,0 mkr för 2019.
I avvaktan på att en extern genomlysning genomförs som belyser orsakerna till
verksamheternas nettokostnadsutveckling föreslår Vård- och omsorgsnämnden att
mellanskillnaden mellan av Kommunfullmäktige beslutad anslagsram på 270,1 mkr, och
den per verksamhet fördelade nettokostnaden om totalt 279,0 mkr, tillsvidare behandlas
som en kvarvarande underbalans (8,9 mkr).
Utifrån resultatet av genomlysningen föreslås sedan kvarvarande underbalans behandlas
antingen som ett ytterligare sparbeting, eller genom beslut om ytterligare anslagstilldelning
till nämnden. Alternativt kan också en kombination av dessa båda åtgärder komma att
beslutas. Hos Kommunstyrelsen finns avsatt 10 mkr för detta ändamål.
Vård- och omsorgsnämnden har även gett förvaltningarna i uppdrag att informera
nämnden om antaget och beslutat sparkrav bedöms ej kunna genomföras eller
riskerar att leda till betydande negativa följdverkningar för brukarna eller för
patientsäkerheten.
Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-30

Tjänsteskrivelse Ks
Von § 85 - Verksamhetsplan 2019-2021
Godkänd verksamhetsplan 2019-2021
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
I avvaktan på resultatet av kommande genomlysning av Vård-och
omsorgsnämnden godkänns Vård- och Omsorgsnämndens verksamhetsplan
2019-21 med en underbalans på 8,9 mkr.
______
Beslut till:
Controller (FK)
Förvaltningschef (ÄO)
Förvaltningschef (SOF).

Utdragsbestyrkande

Blad 29

Sammanträdesprotokoll

Blad 30 (37)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-30

Ks § 21

Dnr KS.2018.208

Fonder för skador, säkerhet och arbetsmiljö 2019
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Skadefondens kapital ska uppgå till maximalt 500 tkr.

2.

Kommunstyrelsen budgeterar 100 tkr per år för avsättning i skadefonden om
fondens kapital understiger 500 tkr.

3.

Skadefondens nuvarande överskjutande kapital, 300 tkr, överförs till
kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter 2019.

Sammanfattning
Kommunens försäkringsskydd genererar årligen ett ekonomiskt överskott. Av överskottet
avsätts årligen 150 tkr i en säkerhets- och arbetsmiljöfond för att stimulera kommunens
verksamheter till skadeförebyggande insatser.
Vidare avsätts 100 tkr per år i en skadefond i syfte att göra kommunen mindre ekonomiskt
sårbar vid egendomsskador. I skadefonden finns för närvarande ett kapital på 800 tkr.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att skadefondens kapital ska uppgå till maximalt 500
tkr, vilket bedöms som tillräckligt för att tillgodose fondens syfte.
Förvaltningen föreslår vidare att det nuvarande överskjutande kapitalet, 300 tkr,
överförs till kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ksf 2018-12-21
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Skadefondens kapital ska uppgå till maximalt 500 tkr.

2.

Kommunstyrelsen budgeterar 100 tkr per år för avsättning i skadefonden om
fondens kapital understiger 500 tkr.

3.

Skadefondens nuvarande överskjutande kapital, 300 tkr, överförs till
kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter 2019.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-30

______
Beslut till:
Niklas Thelin
Margrita Sjöqvist
Göran Bernhardsson

Utdragsbestyrkande

Blad 31

Sammanträdesprotokoll

Blad 32 (37)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 22

2019-01-30
Dnr KS.2018.209

Styrdokument 2018
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Redovisningen godkänns.
Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att gå igenom
styrdokumenten för att kontrollera att de är aktuella och korrekta.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2012 och 2013 riktlinjer för kommunens styrdokument (KF 2012
§ 23, KF 2013 § 49). I samband med beslutet 2012 fick kommunstyrelsen i uppdrag att en
gång per år redovisa aktuella styrdokument till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelseförvaltningen har samordnat en inventering av kommunens
styrdokument per december 2018 och upprättat en förteckning över dessa. Totalt
136 styrdokument redovisas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ksf 2019-01-09
Förteckning, kommunens styrdokument 2018.pdf
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Redovisningen godkänns.
Förslag
Ordförande yrkar
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att gå igenom styrdokumenten
för att kontrollera att de är aktuella och korrekta.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt det egna tilläggsyrkandet
och finner kommunstyrelsen beslutar enligt dessa
______
Beslut till:
Niklas Thelin

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 33 (37)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 23

2019-01-30
Dnr KS.2018.213

Förslag till bestämmelser för omställningsstöd, pension samt
familjeskydd till förtroendevalda
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd och pension till
förtroendevalda (OPF-KL med tillhörande bilaga).
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit
förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till
förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare
omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats
av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks
Kommentar OPF-KL18_3.0.pdf
Förslag till OPF-KL18_2.0.pdf
Bilaga till OPF-KL Vissa förtydliganden i OPF-KL_.pdf
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd och pension till
förtroendevalda (OPF-KL med tillhörande bilaga).
______
Beslut till:
Kommunchef

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 34 (37)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 24

2019-01-30
Dnr KS.2019.9

Föreläggande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen
Mål nr 180-19
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Anta skrivelsen enligt bilaga 1 som yttrande till Förvaltningsrätten
Sammanfattning
Gunnar Söderberg har begärt laglighetsprövning av beslut fattade i kommunfullmäktige den
12 december 2018, skälet till prövningen är att Gunnar Söderberg anser att det förekommit
felaktigheter gällande val till revisorer, vissa skrivelser i protokollet samt att val skulle
genomförts på ett felaktigt sätt.
Förvaltningsrätten har av Oxelösunds kommun begärt in yttrande kring innehållet i
överklagan.
Kommunstyrelseförvaltningen har skrivit fram ett förslag till yttrande och föreslår
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta yttrandet och sända det
till förvaltningsrätten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Yttrande laglighetsprövning Mål nr 180-19
yttrande till förvaltningsträtten.docx
Föreläggande - laglighetsprövning enligt kommunallagen Mål nr 180-19
ogiltiga val skrivelse.docx
Dagens sammanträde
Dag Bergentoft (M), Jan Eric Eriksson (SD), Bo Höglander (C) Stefan Johansson
(M) deltar inte i beslutet
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Anta skrivelsen enligt bilaga 1 som yttrande till Förvaltningsrätten
______
Beslut till:

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 35 (37)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 25

2019-01-30
Dnr KS.2018.163

Avräkning 2018, Barn- och elevpeng
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Godkänna avräkning barn och elevpeng för perioden oktober-december 2018 på 611 tkr.
Finansiering av 611 tkr sker via KS Oförutsett.
Sammanfattning
Utbildningsnämnden (Un) har ett resursfördelningssystem med en överenskommen
Kommunfullmäktige barn- och elevpeng (Kf barn- och elevpeng) för förskola, grundskola
fritidshem och gymnasieskola. Enligt budgetreglerna görs två avräkningar varje år och detta
är den andra för året. För perioden januari-september visade den preliminära avräkningen 3
335 tkr. Den totala och definitiva avräkningen för helåret 2018 är 3 946 tkr vilket medför att
avräkningen för oktober–december är 611 tkr. Den preliminära avräkningen finansierades
via eget kapital samt beslutades av Kommunfullmäktige, då det inte fanns tillräckligt med
medel i KS oförutsett. Avräkningen för oktober-december täcks inom ramen för KS
oförutsett och beslutas därmed av Kommunfullmäktige.
Efter överläggning med revisionen har kostnader kopplade till fastighetsåtgärder som
tidigare bedömts vara driftkostnad och då belastat KS oförutsett ändrats till
investeringskostnad. Denna ändring har medfört att oförutsett nu rymmer kostnaderna för
avräkning 2018. Kvarstående medel på KS Oförutsett om ovanstående beslut fattas är
1 207 tkr.
Avräkningen för oktober-december visar att det totalt sett är fler barn och elever när
verksamhetstalen lästs av, än vad som prognostiserats i befolkningsprognosen och som
fastställts av Kommunfullmäktige. Antal elever som har ökat avser olika åldersgrupper. Vi
ser en fortsatt ökning inom förskolan 1-3 år men även en fortsatt minskning inom
åldersgrupp 4-5 år. Antal barn inom förskoleklass samt inom årskurs 1-3 och 4-5 har ökat
de sista månaderna. Gymnasiet visar även en ökning av antal elever. Detaljerad
specifikation ges i bifogat beslutsunderlag. Ökningen beror på både inflyttning samt
anhöriginvandring. Avräknat antal barn- och elever multipliceras med Kf barn- och elevpeng
för olika åldrar. För oktober-december, uppgår summan till 611 tkr.
Avräkningen med 611 tkr, som medför anslagsjustering ska beslutas av
Kommunfullmäktige. Finansiering av 611 tkr sker via KS oförutsett.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks
Avräkning januari december 2018..pdf
Protokoll 2019-01-28 un § 2.docx

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 36

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-30

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Godkänna avräkning barn och elevpeng för perioden oktober-december 2018 på 611 tkr.
Finansiering av 611 tkr sker via KS Oförutsett.
______
Beslut till:
Controller (FÅ)
Verksamhetsekonom (FK)
Utbildningschef (FK)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 26

2019-01-30
Dnr KS.2019.7

Balanslista
Dagens sammanträde
Balanslistan gås igenom och läggs till handlingarna.
______
Beslut till:

Utdragsbestyrkande
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