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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2019-03-06   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

   
Plats och tid  Kommunhuset, Hävringe kl 08.30 - 17.30 
 

Beslutande Catharina Fredriksson (S)   
 Linus Fogel (S)   
 Patrik Renfors (V)   
 Tommy Karsson (S)   
 Dag Bergentoft (M)   
 Britta Bergström (S)   
 Stefan Johansson (M)   
 Bo Höglander (C)   
 Jan-Eric Eriksson (SD)   
     
     
Ej tjänstgörande   
ersättare och övriga Inge Ståhlgren (S) 
deltagare Solveig Lindblom (S) 
 Calinge Lindberg (S) 
 Ingela Wahlstam (V) 
 Klas Lundberg (L) 
 Göran Bernhardsson (KD) 
   
   
   
   
   
   
   
   
  
Underskrifter Sekreterare …………………………………………… 

Thomas Hermansson 
Paragrafer 27 - 54  

    
 Ordförande …………………………………………… 

Catharina Fredriksson  

     
 Justerande ………………………………………….. 

Dag Bergentoft    
     

BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2019-03-06  
Datum för 
anslagsuppsättande 2019-03-12 Datum för  

anslagsnedtagande 2019-04-03 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

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

 
Kommunstyrelsen  2019-03-06  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Övriga deltagare 
 

Johan Persson Kommunchef 
Thomas Hermansson Sekreterare 
Andreas Trobeck,  Förvaltare Kustbostäder § 27 
Niklas Thelin,  Säkerhetsstrateg § 27, 37 
Carolina Ericson, Personalkonsult § 27 
Henny Larsson,  Personalchef § 27 
Susanna Shaibu Johansson, Kommunikations- och servicechef § 27, 29 
Maria Malmberg Mark- och exploateringsstrateg § 39, 40, 48,  
Kjell Andersson Mark- och exploateringsstrateg § 48 
Magnus Petersson Ekonomichef §  
Margrita Sjöqvist Controller § 53 
Richard Andersson Inköpsansvarig § 52 
Anders Blom Kommunstrateg § 27, 53 
Therese Elmecrantz Integrationsstrateg § 27 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen  2019-03-06  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Ks § 27 Information och föredragningar 2019 4 
Ks § 28 Utredning av kommunens fortsatta hantering av 

småbåtshamnar och gästhamn 
5 - 6 

Ks § 29 Utveckling av tillitsbaserad styrning 7 
Ks § 30 Förstudie rörande kommunens insatser mot sjukfrånvaro 8 - 9 
Ks § 31 Riktlinjer för tillämpning av Dataskyddsförordningen (GDPR) 10 - 11 
Ks § 32 Genomlysning av vård-och omsorgsnämndens verksamhet 12 - 13 
Ks § 33 Val av ombud oppositionen Svealands kustvattenvårdsförbund 14 
Ks § 34 Val av ombud oppositionen Östra Sveriges luftvårdsförbund 15 
Ks § 35 Val till Onyx AB 16 
Ks § 36 Val till ombud vid bolagsstämmor och föreningsstämmor 2019-

2022 
17 

Ks § 37 Kommunstyrelsens årsredovisning 2018 18 - 19 
Ks § 38 Förvaltarprocess – utredning med förslag till förändrad 

förvaltarprocess och organisation för kommunens 
verksamhetsfastigheter 

20 - 22 

Ks § 39 Avsteg från arrendeavtal i samband med orci tävling 2019 23 - 24 
Ks § 40 Avtalsservitut Oxelö 7:68 och 7:76 25 - 26 
Ks § 41 Revidering av näringslivsprogram för Oxelösunds kommun 

2019 
27 - 28 

Ks § 42 Tilläggsanslag för höjda hyror och höjda kapitalkostnader 29 - 30 
Ks § 43 Ansökan om utökade anslag för utbildningsnämnden 2019 31 - 32 
Ks § 44 Information från kommunalrådet och kommunchefen 33 
Ks § 45 Balanslista 34 
Ks § 46 Delgivningar 35 
Ks § 47 Redovisning av delegationsbeslut 36 - 38 
Ks § 48 Båt och Motor 39 - 40 
Ks § 49 Avräkning barn- och elevpeng 2019 41 
Ks § 50 Ändring av Stadsplan för Baraområdet 42 - 43 
Ks § 51 Utvärdering av målstyrning och roller för kommunstyrelsen och 

kommunen som helhet 2018 
44 - 45 

Ks § 52 Revidering av Upphandlingspolicy 46 - 47 
Ks § 53 Oxelösunds kommuns årsredovisning 2018 48 - 51 
Ks § 54 Motion om utredning om nybyggnation av en ishall vid 

Ramdalens idrottsplats inklusive eventuell samlokalisering med 
en ny sporthall 

52 - 53 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2019-03-06   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 27        Dnr KS.2019.30               
 
 
Information och föredragningar 2019  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Henny Larsson personalchef och Carolina Ericsson personalkonsult. Informerar på 
ämnet Tema personalstrategiska frågor. 
Henny Larsson redovisar kompetensförsörjningsplanen. 
 
Niklas Thelin säkerhetsstrateg informerar om kommunens samarbete och 
samverkansavtal med Polisen.  
 
Anders Blom Kommunstrateg och Therese Elmecrantz Integrationssamordnare 
informerar om resultatet från 2018 års KKiK mätningar. 
 
Andreas Trobeck förvaltare på Kustbostäder informerar från investeringsprojektet 
multiplan på Peterslundsskolan, samt från den pågående saneringen av 
Ramdalsskolan 
 
Susanna Shaibu Johansson informerar om kommunens arbete runt 
kommunövergripande behovsanalys och valda utmaningsområden. 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2019-03-06   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 28        Dnr KS.2015.116               
 
 
Utredning av kommunens fortsatta hantering av småbåtshamnar 
och gästhamn  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Rapporten godkänns 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde den 29:e november 2017 (KS 2017 § 
204) utredningen ”Utveckling av Gästhamn och småbåtshamnar” och dess slutsatser. 
Utredningen presenterade en omfattande mängd ställningstaganden och slutsatser såsom: 

• fortsatt drift av Gästhamn och småbåtshamnar,  

• förslag till reviderad budget för drift och investering i Gästhamn och 
småbåtshamnar,   

• framtida utveckling av och åtgärder för ökad beläggning i småbåtshamnarna,  

• åtgärder kopplade till Gästhamn inkluderande tankstation, undersökning om 
anläggande av fast pir och samarbete med besöksnäring mm.  

• kommande utveckling av Sandvikens småbåtshamn med anledning av planerat 
anläggande av naturgasterminal i Oxelösunds hamn.  

• utveckling av markområdet vid Stenvikshamnen 
Kommunstyrelsen beslutade (KS 2017 § 204) att ge Kommunchefen i uppdrag att 
genomföra de förslag till utvecklingsåtgärder enligt de ställningstaganden som fördes fram i 
utredningens slutsatser. 
 
Kommunstyrelsen ges genom detta ärende en särskild rapport om genomförandet av 
utredningens ställningstaganden och utvecklingsåtgärder. Beläggningsgraden i kommunens 
småbåtshamnar har ökat, till del orsakat av att antalet platser genom byte av bryggor har 
minskats. Drift av småbåtshamnar och Gästhamn har bedrivits enligt utredningsförslaget 
men den förstärkning av såväl drift- som investeringsbudget som föreslogs i utredningen. 
Stenvikshamnen har efter säsongen 2018 lagts ner och beslut tagits av Kommunstyrelsen 
om investering för att utveckla området till ett rekreativt område enligt intentionerna i 
kommunens antagna Översiktsplan och enligt ett särskilt framtaget gestaltningsförslag. Den 
förstudie och projektering avseende flytt av tankstation och förstudie samt utredning om 
anläggande av fast pir i Gästhamnen som var några av utredningens förslag har inte 
genomförts. I rapporten presenteras skäl till uteblivet genomförande. Vidare har den 
framtida utvecklingen för Sandvikens småbåtshamn bevakats och diskuterats med 
Oxelösunds hamn med anledning av kommande anläggning av naturgasterminal och 
kommande riskområde för den naturgasterminalen.  
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna rapporten.  
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Kommunstyrelsen  2019-03-06  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks Rapport genomförande av åtgärder maa Utredning Utveckling av 
Gästhamn och småbåtshamnar 
Rapport Åtgärder med anledning av utredning om småbåtshamnar och Gästhamn.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Rapporten godkänns 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunchef (FÅ) 
Per Alm, VD Kustbostäder (FK) 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FK) 
Kultur och fritidsnämnden (FK) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2019-03-06   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 29        Dnr KS.2019.1               
 
 
Utveckling av tillitsbaserad styrning  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Arbetet med utveckling av tillitsbaserad styrning kommer att ske inom ramen för 
Vinnovaprojektet ökad innovationsledning 2019–2020. 
 
Sammanfattning 
 
I samband med att Kommunstyrelsen yttrade sig över tillitsdelegationens betänkande 
hösten 2018 fick kommunchefen i uppdrag att återkomma med en handlingsplan för att 
utveckla en mer tillitsbaserad styrning i kommunen. 
Oxelösunds kommun har tillsammans med FoU i Sörmland, Region Sörmland, Flens 
kommun, Mälardalens högskola och Linköpings universitet sökt finansiering från Vinnovas 
utlysning för ökad innovationsledning. Oxelösunds kommun har i projektansökan beskrivit 
ett behov av att utveckla ledarskapet i kommunen i riktning mot en mer tillitsbaserad 
styrning. Genom att samverka med akademin och andra projektparter tror vi att utväxlingen 
blir större än om vi själva jobbat med frågan. 
Projektet kommer att använda metoden tjänstedesign. I första fasen kommer behoven att 
undersökas och åtgärder kommer att testas senare i projektet. Målgruppen för arbetet är 
alla chefer i kommunen och det mesta kommer att ske i ordinarie chefsforum. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - handlingsplan för tillitsbaserad styrning  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Arbetet med utveckling av tillitsbaserad styrning kommer att ske inom ramen för 
Vinnovaprojektet ökad innovationsledning 2019–2020. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Susanna Shaibu, för kännedom 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2019-03-06   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 30        Dnr KS.2018.207               
 
 
Förstudie rörande kommunens insatser mot sjukfrånvaro  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Godkänna svar på revisionsrapport Förstudie om sjukfrånvaro  
 
Sammanfattning 
 
En granskning av kommunens insatser mot sjukfrånvaro har gjorts av EY på 
uppdrag av kommunens revisorer. EY:s sammanfattande bedömning är att det 
pågår arbete med att få ner sjukfrånvaron bland kommunens anställda. Insatserna 
är omfattande. EY konstaterar dock att insatserna inte har givit resultat i så måtto 
att sjukfrånvaron minskat och rekommenderar att fler analyser görs av vilka 
åtgärder som fått bäst effekt samt upprättar en plan för det fortsatta arbetet. 
Revisorerna framhåller att det i förstudien inte framgår om åtgärder genomförts 
kopplat till arbetsorganisation, chefsroller, ledarskap och delaktighet inom de 
enheter där sjukfrånvaron är hög samt inte heller hur kommunen systematiskt följt 
upp anställda med hög sjukfrånvaro. Kommunen har både arbetat med 
organisatoriska frågor och ledarskap på olika sätt. Bland annat genom att förstärka 
chefstätheten. Vidare har man i flertalet omgångar gjort uppföljningar kring chefers 
arbete med arbetsmiljö och rehabilitering, både genom uppföljningssamtal, 
medarbetarundersökningar och via rehabiliteringssystemet Adato. Revisorerna 
ställer sig också frågande till om kommunen använder de möjligheter som lagar 
ger för att minska sjukfrånvaron. Kommunen har sedan 2013 sagt upp eller 
omplacerat 23 personer med hänvisning till avsaknad arbetsförmåga i ordinarie 
arbete på grund av sjukdom. Planerade åtgärder är främst att fortsätta arbetet med 
det förstärka rehabiliteringsstödet. Det innebär att rehabiliteringsstödjare genomför 
kartläggningssamtal samt planering av individuella åtgärder med personer som 
uppvisar ohälsa. Satsningen påbörjades under 2018 inom äldreomsorgen och 
börjar visa goda resultat. Fortsatt kommer uppföljande samtal ske och nya 
verksamheter omfattas av stödet. Övriga åtgärder är kopplat till kringliggande 
orsaker som tex ledarskap och kompetensförsörjning. Av förslaget till svar på 
revisionsrapport Förstudie om sjukfrånvaro beskrivs ytterligare vilka åtgärder 
kommunen vidtagit inom de områden där revisionen kommit med synpunkter. 
Kommunstyrelsen föreslås godkänna det utarbetade svaret på revisionsrapporten 
som sitt svar. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks 
svar på revisionsrapport förstudie sjukfrånvaro.docx 
Revisionsrapport -förstudie rörande kommunens insatser mot sjukfrånvaro 
Missiv - förstudie rörande kommunens insatser mot sjukfrånvaro  
 
 
 
Dagens sammanträde 
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Framskrivet förslag 
 
Godkänna svar på revisionsrapport Förstudie om sjukfrånvaro 
 
______ 
 
Beslut till: 
FÅ Kommunchef 
FÅ Personalchef 
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2019-03-06   
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Ks § 31        Dnr KS.2019.10               
 
 
Riktlinjer för tillämpning av Dataskyddsförordningen (GDPR)  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Riktlinjerna för tillämpning av dataskyddsförordningen godkänns. 
 
Sammanfattning 
Flens kommun, Gnestas kommun, Katrineholms kommun, Strängnäs kommun, Oxelösunds 
kommun och Vingåkers kommun samarbetar kring dataskyddsförordningen. Kommunerna 
har genom samarbetet tillsammans tagit fram riktlinjer för tillämpning av 
dataskyddsförordningen. 
  
Det är kommunstyrelsen och övriga nämnder som är personuppgiftsansvariga för 
behandlingar av personuppgifter inom kommunen. Syftet med riktlinjerna är att underlätta 
tillämpningen av dataskyddsförordningen. Riktlinjerna riktar sig till alla medarbetare som 
tillämpar dataskyddsförordningen i sitt dagliga arbete. I riktlinjerna lämnas exempel på viss 
dokumentation som bör upprättas och här återfinns också närmare information om de 
legala kraven. Riktlinjerna är ett levande dokument som ska uppdateras löpande vid nya 
rekommendationer, förändrat regelverk och ny praxis. 
 
Riktlinjerna gäller för personuppgiftsansvariges anställda, förtroendevalda och konsulter 
uppdragstagare, på alla marknader och vid var tid. 
  
Personuppgiftsansvariges ledning ska se till att riktlinjerna följs, vilket bland annat innefattar 
utbildning för anställda och förtroendevalda. Informationen till de anställda ska även 
innefatta information om att överträdelse av riktlinjerna kan komma att medföra t ex 
arbetsrättsliga konsekvenser.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - riktlinjer för tillämpning av Dataskyddsförordningen (GDPR) 
Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen (GDPR), bilaga 8 - 
Personuppgiftsincident, rutiner och intern rapport 
Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen (GDPR), bilaga 7 Rättelse, radering, 
begränsning, invändning och dataportabilitet (överföring), rutiner och blanketter 
Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen (GDPR), bilaga 6 Registerutdrag, 
rutiner och blanketter 
Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen (GDPR), bilaga 5 Informationstextmall 
och vägledning 
Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen (GDPR), bilaga 4 Samtycke, information 
och blanketter 
Riktlinjer för tillämpning av Dataskyddsförordningen (GDPR) - bilaga 3a Mall för 
personuppgiftsbiträdesavtal 
Riktlinjer för tillämpning av Dataskyddsförordningen (GDPR) - bilaga 2 Registerförfattningar 
och speciallagstiftning 
Riktlinjer för tillämpning av Dataskyddsförordningen (GDPR) - bilaga 1 Länder som omfattas 
av GDPR 
Riktlinjer för tillämpning av Dataskyddsförordningen (GDPR) 
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Riktlinjer för tillämpning av Dataskyddsförordningen (GDPR) - bilaga 3b Mall för 
personuppgiftsansvariges instruktion för behandling av personuppgifter 
Riktlinje för tillämpning av dataskyddsförordningen (GDPR) - bilaga 3c Mall för lista över 
underbiträden  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Riktlinjerna för tillämpning av dataskyddsförordningen godkänns. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunchef (FK) 
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Kommunstyrelsen    

  
2019-03-06   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 32        Dnr KS.2018.110               
 
 
Genomlysning av vård-och omsorgsnämndens verksamhet  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Rapporten godkänns och kommunchefen ges i uppdrag att genomföra Genomlysning av 
Vård och omsorgsnämnden enligt lämnad rapport 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-25 (KS 2018 § 72) att ge kommunchefen i uppdrag 
att återkomma till Kommunstyrelsen med ett förslag till genomlysning av Vård-och 
Omsorgsnämndens verksamhet som besvarar frågan om nämndens budget är 
underfinansierad eller ej samt kostnader och tidplan för denna genomlysning. 
 
Bifogat till tjänsteskrivelsen lämnas rapport över uppdraget. Uppdraget föreslås genomföras av 
extern konsult genom sedvanlig upphandling. Genomlysningen föreslås, utifrån en rad 
frågeställningar, belysa om underskotten i nämndens verksamhet beror på underbalansering   
av nämndens budget eller om de återkommande underskotten i nämndens verksamhet     
beror på effektivitetsbrister utifrån givna förutsättningar.  
I framtagen rapport förväntas uppdragstagare vid konstaterad underbalans lämna konkret 
förslag på en korrekt budget för nämnden och grund för fortsatt budgetering av nämndens 
verksamhet utifrån demografisk utveckling. Uppdragstagaren förväntas vidare utifrån 
genomförda analyser upprätta en handlingsplan för framtiden utifrån de utvecklingsområden 
som utredarna finner i genomlysningen. 
Rapporten redovisar budgeterad kostnad för uppdraget samt hur densamma avses 
finansieras.  
 
Resultatet av genomlysningen förväntas levereras senast 2019-04-30. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Rapport Genomlysning Vård och omsorgsnämnden 
Rapport Genomlysning Vård och omsorgsnämnden.docx  
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Rapporten godkänns och kommunchefen ges i uppdrag att genomföra Genomlysning av 
Vård och omsorgsnämnden enligt lämnad rapport 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
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Kommunchef (FÅ) 
Ekonomichef (FK) 
Vård och omsorgsnämnden (FK) 
Förvaltningschef Äldreomsorgsförvaltningen (FK) 
Förvaltningschef Social och omsorgsförvaltningen (FK) 
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Kommunstyrelsen    

  
2019-03-06   
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Ks § 33        Dnr KS.2018.161               
 
 
Val av ombud oppositionen Svealands kustvattenvårdsförbund  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ersättare ombud Joakim Öhman (C) 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Förslag 
Dag Bergentoft (M) föreslår Joakim Öhman (C) till ersättare ombud 
______ 
 
Beslut till: 
Vald 
Svealands kustvattenvårdsförbund 
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Kommunstyrelsen    

  
2019-03-06   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 34        Dnr KS.2018.161               
 
 
Val av ombud oppositionen Östra Sveriges luftvårdsförbund  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ersättare Ombud Joakim Öhman (C) 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Förslag 
Dag Bergentoft föreslår Joakim Öhman (C) till ersättare ombud 
 
______ 
 
Beslut till: 
Vald 
Östra Sveriges luftvårdsförbund 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2019-03-06   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 35        Dnr KS.2018.161               
 
 
Val till Onyx AB  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ledamot Catharina Fredriksson (S) 
Ersättare Dag Bergentoft (M) 
Adjungerad Johan Persson kommunchef 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Förslag 
 
Ordförande föreslår Catharina Fredriksson (S) till ordinarie ledamot och Dag 
Bergentoft (M) till ersättare, och att kommunchefen Johan Persson adjungeras  
 

  
______ 
 
Beslut till: 
ONYX 
Valda 
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2019-03-06   
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Ks § 36        Dnr KS.2018.161               
 
 
Val till ombud vid bolagsstämmor och föreningsstämmor 2019-
2022  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Linda Hägglund (S) väljs till ombud och Nina Wikström Tiala (S) som ersättare för 
ombud till bolagsstämmor och föreningsstämmor 2019-2022 i Europakorridoren 
AB, Nyköping-Östgötalänken AB, ONYX näringslivsutveckling AB, Oxelösunds 
hamn AB och Sörmlandsturism AB 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen ska utse ett ombud och en ersättare för mandatperioden 2019-
2022 vid följande bolags- och föreningsstämmor: 
 
Europakorridoren AB 
Nyköping-Östgötalänken AB 
ONYX näringslivsutveckling AB 
Oxelösunds hamn AB 
Sörmlandsturism AB 
 
   
Dagens sammanträde 
 
Förslag 
 
Ordförande föreslår Linda Hägglund (S) till ordinarie ombud och Nina Wikström 
Tiala (S) till ersättare för ombud till bolagsstämmor och föreningsstämmor 2019-
2022 i Europakorridoren AB, Nyköping-Östgötalänken AB, ONYX 
näringslivsutveckling AB, Oxelösunds hamn AB och Sörmlandsturism AB 
 
______ 
 
Beslut till: 
Valda 
Europakorridoren AB 
Nyköping-Östgötalänken AB 
ONYX näringslivsutveckling AB 
Oxelösunds hamn AB 
Sörmlandsturism AB 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2019-03-06   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 37        Dnr KS.2019.19               
 
 
Kommunstyrelsens årsredovisning 2018  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsens årsredovisning för 2018 fastställs. 
2. Av ej upparbetade investeringsmedel tillförs145,2 mkr som tilläggsbudget 2019 
3. Kommunchefen får i uppdrag att genomföra vissa redaktionella ändringar för att 

förtydliga dokumentet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till årsredovisning 2018 för 
kommunstyrelsens verksamhet. Årsredovisningen redovisar uppföljning av mål och 
ekonomi per 31 december 2018.  
Måluppfyllelse 
Uppföljning av kommunstyrelsens mål visar en låg eller relativt låg måluppfyllelse (0–49 %) 
för majoriteten av styrelsens mål.  
Det framkommer t ex att inget av målen under Trygg och säker uppväxt uppnås eftersom 
planerade utbildningar inom säkerhet samt våldsbejakande extremism inte har genomförts i 
den omfattning som var planerad. Orsaken var bl a omprioritering av personalresurser på 
kommunstyrelseförvaltningen. Under 2019 är dock förutsättningarna bättre och 
utbildningarna beräknas kunna genomföras som planerat. 
Det framkommer också att endast ett av fyra mål inom området Hållbar utveckling uppnås 
på grund av en högre sjukfrånvaro samt färre antal nystartade företag än vad som målsatts. 
Ett ändrat fokus, mot fler enskilda individinsatser, förväntas leda till högre måluppfyllelse 
beträffande sjuktal. När det gäller nystartade företag ska den negativa utvecklingen under 
2018 att analyseras och åtgärder för att förbättra resultatet vidtas. 
Målområdet Trygg och värdig ålderdom visar en god måluppfyllelse (50%). 
 
Ekonomi 
Kommunstyrelsen redovisar ett resultat som är 0,1 mkr bättre än budgeterat.  
Den omsättningsmässigt största verksamheten inom kommunstyrelsens förvaltning är 
fastighetsverksamheten. Den redovisar ett underskott med -3,3 mkr (-0,3 mkr). Det beror på 
högre kostnader för reparation, drift och administration/OH till Kustbostäder, -4,9 mkr, samt 
en ej budgeterad konsultkostnad hos Kustbostäder, -0,7 mkr.  Överskott på 1,9 mkr 
återfinns inom budget för övriga kostnader som inte behövde användas samt 0,4 mkr lägre 
planerat underhåll. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen  2019-03-06  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Tjänsteskrivelse Ks 
KS årsredovisning version 2019-02-27.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
1. Kommunstyrelsens årsredovisning för 2018 fastställs. 
2. Av ej upparbetade investeringsmedel tillförs145,2 mkr som tilläggsbudget 2019 
 
Förslag 
 
Ordförande föreslår att kommunchefen får i uppdrag att genomföra vissa 
redaktionella ändringar för att förtydliga dokumentet.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt det egna tilläggsyrkandet 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt dessa. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Utredare (FK) 
Controller (FÅ) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2019-03-06   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 38        Dnr KS.2018.101               
 
 
Förvaltarprocess – utredning med förslag till förändrad 
förvaltarprocess och organisation för kommunens 
verksamhetsfastigheter  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag om inrättande av 
fastighetsansvarig/fastighetschef med tillhörande föreslagen finansiering. 
Rapporten godkänns 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen behandlade vid sammanträdet den 30:e maj 2018 (KS 2018 § 112) de 
förslag som presenterades i Utredning Förvaltarprocess Oxelösunds kommun.  
I utredningen presenteras dels förslag till Förvaltarprocess och organisation för förvaltning 
av kommunens fastigheter. Dels förslag till hur genomgång av kommunens innehav av 
verksamhetsfastigheter kan ske i syfte att enligt en fastställd process kapitalisera 
fastigheterna genom energieffektiviserings- och renoveringsåtgärder för de 
verksamhetslokaler som långsiktigt ska vara kvar i kommunens förvaltning. Det senare i 
syfte att för i stort samma hyra för verksamheten energieffektivisera och renovera 
fastigheten så att den motsvarar verksamhetens nuvarande krav.  
 
Kommunstyrelsen gav kommunchefen en rad uppdrag med anledning av utredningen. Ett 
av dessa är att göra en konsekvensanalys av utredningens förslag att en 
förvaltningsorganisation bildas bestående av en fastighetsekonom, en driftcontroller och en 
projektledare som direkt underställs kommunchef. Vidare gavs bl.a. uppdrag att utarbeta 
målsättning för kommunens fastighetsförvaltning och att säkerställa att principen K3 
används vid förvaltning av fastigheter.  
 
Bifogat till tjänsteskrivelsen lämnas rapport över uppdraget. I rapporten redovisas vilka 
beslut som genomförts och vilka beslut som saknar genomförande samt skäl till  
uteblivet genomförande. Vidare presenteras i rapporten förslag om införande av 
fastighetsansvarig/fastighetschef, skäl till förslaget, finansiering av föreslaget samt 
tidplan för detsamma. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks Rapport Förvaltarprocess genomförda åtgärder 
Rapport Förvaltarprocess.docx  
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen  2019-03-06  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag om inrättande av 
fastighetsansvarig/fastighetschef med tillhörande föreslagen finansiering. 
Rapporten godkänns 
 
 
Förslag 
 
Ordförande, Bo Höglander (C), Linus Fogel (S), Patrik Renfors (V), Dag Bergentoft 
(M), Jan-Eric Eriksson (SD), Britta Bergström (S) yrkar bifall till framskrivet förslag 
 
Protokollsanteckning 
 
Särskilt yttrande: 
 
Bakgrund: 
Kommunstyrelsen beslutade att införa en fastighetsansvarig/fastighetschef till en beräknad 
kostnad på 385 tkr år 2019. Det beslutades att under år 2019 finansiera åtgärden genom 
uteblivna kapitalkostnader i budget för finansiering av ”kapitalkostnader nya investeringar”.  
 
Nuvarande regelverk: 
I kommunens budgetregler saknas reglering för hur denna budgetpost kan disponeras. Den 
tillkom 2018 för att undvika att nämnderna skulle använda budgetmedel, avsedda för 
kapitalkostnader på nya investeringar, för andra ändamål om dessa investeringar inte kom 
att uppgå till beräknade belopp. 
Överskottet av dessa uteblivna kapitalkostnader avsågs helt enkelt stanna i 
finansförvaltningen. 
Budgetreglerna anger också bl.a. att nettoramar för nämnderna är fasta. 
Dessutom anger reglerna att Kommunstyrelsen äger rätt att besluta om reserven för 
oförutsedda utgifter för vissa strikt avgränsade ändamål. 
 
Problemet:  
• Jag anser att kommunstyrelsens beslut är ett övertramp på upprättad 

delegationsordning.  
Fullmäktige synes inte ha delegerat rådigheten över denna budgetpost till 
kommunstyrelsen. 
 

• Jag anser att beslutet är en olycklig färdriktning för hur driftbudget och anslag till 
nämnderna kan utvidgas utanför Fullmäktiges inblandning. Begreppet fast budgetram 
får en ny och oavsedd betydelse. 
 

• Jag anser det olämpligt av Kommunstyrelsen att finansiera en ny kostnad inom sin 
egen förvaltning med en ny och egenmäktig tolkning för användning av kommunens 
gemensamma resurser. 
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Oxelösund 2019-03-07 
Göran Bernhardsson (KD) 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunchef (FÅ) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2019-03-06   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 39        Dnr MEX.2019.7               
 
 
Avsteg från arrendeavtal i samband med orci tävling 2019  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunens arrendatorer ges tillfällig rätt att hyra ut sitt fritidshus till deltagare i 
Oxelösunds segelbåtsklubbs tävling, ORCI, en vecka innan under och efter 
tävlingen 11-17 augusti 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Oxelösunds segelbåtsklubb kommer under 11-17 augusti 2019 arrangera segeltävlingen 
Europeiska mästerskapen i klassen ORCI. Tävlingen har deltagare från stora delar av 
Europa. Med ett så stort arrangemang är bedömningen av arrangörerna att det behövs fler 
övernattningsmöjligheter utöver det utbud som Oxelösund som stad kan erbjuda.  
Kommunen har därför fått frågan av arrendatorerna om de kan ges möjlighet att hyra ut sitt 
fritidshus, där mark arrenderas av kommunen. 
Enligt arrendeavtalet får inte uthyrning av fritidshuset ske i andra hand. Görs avsteg från det 
som är överenskommet kan det vara skäl för att säga upp arrendeavtalet/anses som 
förverkat.  
Markägaren kan ge ensidigt tillstånd för avsteg från den överenskommelse som 
finns i arrendeavtalet utan att arrendeavtalet blir förverkat. Denna möjlighet har 
värderats av  Advokat Nils Larsson 2019-02-13. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks Avsteg från arrendeavtal i samband med orci tävling 2019  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunens arrendatorer ges tillfällig rätt att hyra ut sitt fritidshus till deltagare i 
Oxelösunds segelbåtsklubbs tävling, ORCI, en vecka innan under och efter 
tävlingen 11-17 augusti 2019.  
 
Förslag 
 
Dag Bergentoft (M) yrkar bifall till framskrivet förslag 
 
 
 
 
______ 
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Kommunstyrelsen  2019-03-06  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Beslut till: 
MEX (FÅ) 
Kommuncenter (FK) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2019-03-06   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 40        Dnr MEX.2019.8               
 
 
Avtalsservitut Oxelö 7:68 och 7:76  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Godkänna avtalsservitut som ger Oxelösunds Hamn AB rättighet att lägga ner 
elledning på kommunal mark inom det av fastigheten Oxelö 7:68, 7:76 och 7:98 i 
Sandvikshamnen, Gamla Oxelösund. Eventuella förrättningskostnader betalas av 
Oxelösunds hamn. 
 
Sammanfattning 
 
Förfrågan från Oxelösunds hamn har inkommit till kommunen gällande anläggande av 
underjordisk elledning. Platsen där de avser att anlägga ledningen är på del av fastighet 
Oxelö 7:68, 7:76 och 7:98 i Sandvikshamnen, Gamla Oxelösund för att sedan ansluta till 
Oxelö 7:71 som ägs av Oxelösunds hamn AB. 
Oxelösunds hamn AB ser ett stort behov av ny sträckning på underjordisk elledning då 
nuvarande ledning i annat läge är ur funktion.  
Ett avtal föreslås upprättas som ger hamnen rättighet att lägga ner sin ledning på 
kommunens fastighet. Avtalet, ett så kallat avtalsservitut skrivs mellan två eller flera 
fastigheter där rättighet ges till Oxelösunds Hamn AB att anlägga ledning.  
Om Oxelösunds Hamn AB via en framtida eventuell omfördelning av marken blir ägare till 
det aktuella markområdet så förfaller avtalsservitutet. Rättigheten ges enligt avtalet för all 
framtid. Avtalsservitutet kan i princip endast upphävas och ändras om båda parter är 
överens.  
En förhandling om justering av ägande av marken i det aktuella området har påbörjats 
mellan parterna med anledning av kommande detaljplan för LNG. Dessa förhandlingar har 
dock inte slutförts. 
Det finns enligt tidigare avtal rättighet från 2002 för Oxelösunds hamn att belasta 
markområdet med avloppsledning till förmån för Oxelösundshamns fastighet 7:71. 
Denna ledning är lokaliserad i närheten av önskad plats för nedläggning av 
elledningen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks  
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna avtalsservitut som ger Oxelösunds Hamn AB rättighet att lägga ner 
elledning på kommunal mark inom det av fastigheten Oxelö 7:68, 7:76 och 7:98 i 
Sandvikshamnen, Gamla Oxelösund. Eventuella förrättningskostnader betalas av 
Oxelösunds hamn. 
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   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

______ 
 
Beslut till: 
KC (FK) 
MEX (FÅ) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2019-03-06   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 41        Dnr KS.2019.29               
 
 
Revidering av näringslivsprogram för Oxelösunds kommun 2019  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Kommunchefen ges i uppdrag att presentera förslag till reviderat Näringslivsprogram 

för Oxelösunds kommun 
2. Kommunchefen uppdras att utvärdera köp av tjänst för näringslivsansvarig 

från Onyx näringslivsbolag. 
 

3. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen i oktober  
 
Sammanfattning 
 
Näringslivsprogram för Oxelösunds kommun togs fram och beslutades 2012. Programmet 
omfattar mål och strategier för att förbättra näringslivsklimatet i Oxelösund.  
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-11 (KS 2015 § 41) att revidera 
Näringslivsprogrammet. Förslaget till revidering hade utarbetats utifrån diskussion i 
referensgrupp kopplad till Näringslivsprogrammet bestående av näringslivschef, 
kommunchef, kommunstyrelsens ordförande och företrädare för företag och föreningar i 
Oxelösunds kommun. Revideringen syftade till att forma Näringslivsprogrammet till 
kommunens ”affärsplan” för ett bra företagsklimat i Oxelösund. Vid revideringen fastställdes 
en rad målsättningar för perioden fram till 2018. 
De målsättningar som finns i Näringslivsprogrammet är högt ställda och till delar beroende 
av hur väl eller dåligt andra kommuner lyckas i sitt näringslivsarbete.  
Referensgruppen för Näringslivsprogrammet går årligen igenom Oxelösunds 
resultat i Svenskt Näringslivs årliga företagsranking och de målsättningar som finns 
i Näringslivsprogrammet. På initiativ av näringslivsstrateg utifrån resultatet av de 
årliga diskussionerna i referensgruppen och då tiden för vissa av målsättningarna 
löpt ut föreslås att en revidering av Näringslivsprogrammet sker. Revideringen av 
målsättningar i programmet föreslås fokuseras till att omfatta mål- och målvärden 
för Oxelösund och inte vara beroende av hur andra kommuner lyckas i sitt 
näringslivsarbete. Revideringen föreslås också ta fasta på de aktiviteter som olika 
verksamheter inom kommunen genomför och som bidrar till ett förbättrat 
företagsklimat. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks 
Handling_Program för näringslivsutveckling i Oxelösund_208904.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen  2019-03-06  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Framskrivet förslag 
 
Kommunchefen ges i uppdrag att presentera förslag till reviderat Näringslivsprogram för 
Oxelösunds kommun 
 
Förslag 
 
Ordförande yrkar att kommunchefen får i uppdrag att utvärdera köp av tjänst för 
näringslivsansvarig från Onyx näringslivsbolag. 
 
Samt att återrapportering ska ske till kommunstyrelsen i oktober    
 
   
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt de egna tilläggsyrkandena 
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med dessa. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunchef (FÅ) 
Näringslivsstrateg (FK) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2019-03-06   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 42        Dnr KS.2019.17               
 
 
Tilläggsanslag för höjda hyror och höjda kapitalkostnader  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Öka driftanslagen till nämnderna enligt följande  
Kommunstyrelsen                                         652 tkr 
Utbildningsnämnden                                  2 217 tkr 
Vård- och omsorgsnämnden                         640 tkr 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden         607 tkr 
Kultur- och fritidsnämnden                            824 tkr 
 
Summa                                                      4 940 tkr 
 

2. Anslagsökningen på 4 940 tkr finansieras via anslagna medel hos 
finansförvaltningen 

 
 
Sammanfattning 
 
Budgeten för ökade kapitaltjänstkostnader finns anslagna hos finansförvaltningen i Mål och 
budget 2019. Enligt budgetreglerna ska sedan kapitaltjänstkostnader som uppkommer 
utifrån de investeringar som blivit genomförda överföras till respektive nämnds driftbudget 
kommande år. Genom att interna hyror höjs så fördelas kostnader för 
fastighetsinvesteringarna ut till respektive verksamhetsnämnd.  
Förslag till ökade budgetramar 
Kommunstyrelsen,                                  652 tkr 
Utbildningsnämnden,                            2 217 tkr 
Vård- och omsorgsnämnden,                  640 tkr 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,  607 tkr 
Kultur- och fritidsnämnden,      824 tkr 
Summa     4 940 tkr 
Anslagsökningen finansieras via centralt anslagna medel hos finansförvaltningen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks  
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen  2019-03-06  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 

1. Öka driftanslagen till nämnderna enligt följande  
Kommunstyrelsen                                         652 tkr 
Utbildningsnämnden                                  2 217 tkr 
Vård- och omsorgsnämnden                         640 tkr 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden         607 tkr 
Kultur- och fritidsnämnden                            824 tkr 
 
Summa                                                       4 940 tkr 
 

2. Anslagsökningen på 4 940 tkr finansieras via anslagna medel hos 
finansförvaltningen 

 
 
______ 
 
Beslut till: 
Fastighetsekonom (FK) 
Controller (FÅ) 
Ekonomichef (FK) 
Verksamhetsekonom UN (FÅ) 
Verksamhetsekonom VON (FÅ) 
Verksamhetsekonom MSN (FÅ) 
Verksamhetsekonom KFN (FÅ) 
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Kommunstyrelsen    

  
2019-03-06   
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Ks § 43        Dnr KS.2019.18               
 
 
Ansökan om utökade anslag för utbildningsnämnden 2019  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Avslå utbildningsnämndens begäran om extra medel om 1,5 mkr. 

 
Ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en utredning kring finansieringsansvar 
för de kostnader som uppstår där nämnd själv inte kan påverka orsak till brukarens 
ökade behov med inriktning på central finansiering eller fortsatt finansieringsansvar 
hos verksamhetsnämnd. 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämnden anser sig inte ha täckning för tillkommande kostnader, om 1,5 mkr, 
för” verksamhetsstöd” 2019. Den begärda utökningen gäller ett enskilt barn/elev i 
verksamheten med omfattande behov. Behovet av stöd är sådant att 3 personer är 
kopplade till barnet som sedan tidigare finns i verksamheten.   
 
Inom Utbildningsnämndens verksamhet finns ytterligare 4-5 barn/elever med motsvarande 
behov. Nämnden planerar nu för de organisatoriska och verksamhetsmässiga justeringar 
som behöver göras eftersom dessa byter verksamhet. Planeringen baseras på individens 
rätt till verksamhet och utbildningsnämndens skyldighet som huvudman för skolväsendet. 
Det behov som beskrivs i utbildningsnämndens begäran om utökning av budget speglar 
därför början av en utveckling av behov av särskilt stöd till enskilt barn/elever som kommer 
att öka de kommande åren. Utbildningsnämndens centrala budget för barn/elever med 
behov av särskilt stöd (verksamhetsstöd) har de senaste åren utvecklats från 2017 till 8,8 
mkr 2018. Budgeten för 2019 uppgår till 9,6 mkr. 
 
Innevarande år är samtliga medel utlagda hos nämnderna. Eftersom barnet funnits i 
verksamheten sedan tidigare är förslaget att Utbildningsnämnden själva får prioritera om 
inom sin egen verksamhet.  
Kommunstyrelseförvaltningens förslag är dock att göra en utredning kring vem som ska ha 
finansieringsansvar för brukare där nämnden själv inte kan påverka orsaken till brukarens 
behov Många kommuner följer den modell som finns i Oxelösunds kommun där 
verksamhetsnämndens genom omprioriteringar i budget får finansiera ökade behov hos 
brukare, andra kommuner har valt att de enligt ett fastställt regelverk finansieras ur en 
central buffert som då delvis hämtas ur en central buffert som då delvis hämtas ut 
verksamhetsnämndernas tidigare budgeter. 

 
 

En eventuell utredning bör genomföras parallellt med och beroende av det 
utvecklingsarbete som nu sker kring Barn och elevpeng men inte begränsas till att 
enbart brukare som är barn och elever utan även omfatta motsvarande brukare i 
vård- och omsorgsnämndens verksamhet. 
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Kommunstyrelsen  2019-03-06  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks 
Protokoll 2018-12-17 Un § 82.docx  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Avslå utbildningsnämndens begäran om extra medel om 1,5 mkr. 

 
Ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en utredning kring finansieringsansvar 
för de kostnader som uppstår där nämnd själv inte kan påverka orsak till brukarens 
ökade behov med inriktning på central finansiering eller fortsatt finansieringsansvar 
hos verksamhetsnämnd. 
 
Förslag 
 
Ordförande yrkar att återrapportering ska ske i november 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt det egna tilläggsyrkandet 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt dessa 
 
______ 
 
Beslut till: 
Controller (FK) 
Verksamhetsekonom UF (FK) 
Utbildningschef (FK) 
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Ks § 44        Dnr KS.2019.7               
 
 
Information från kommunalrådet och kommunchefen  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Projektledare Pär Alm informerar från bygget av Oxelöskolan. 
 
Kommunchef Johan Person informerar om. 
- Arbetet med ny restauratör till källan fortgår 
- Störande buller o liknande kring bygget Oxelöskolan 
- rekrytering av ny förvaltningschef till miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen är 

påbörjad   
 
Kommunstyrelsen ordförande Catharina Fredriksson (S) informerar om 
- Den kommande bomässan. 
- Arbetet med att ta fram underlag inför markanvisningar Stenvikshöjden fortgår 
 
 
 
______ 
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Ks § 45        Dnr KS.2019.7               
 
 
Balanslista  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Balanslistan revideras och läggs till handlingarna  
 
______ 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 35 (53) 
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2019-03-06   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 46        Dnr KS.2019.6               
 
 
Delgivningar  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna 
 
 
Delgivningar 
 
Missiv - Integrationen av nyanlända 
 
Revisionsrapport - Granskning av integration av nyanlända 
 
Protokoll NOVF 2019-02-14 
 
______ 
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Ks § 47        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 2019-03-06 
Beslutsfattare 
 

Beslutsdatum Punkt 
i del. 
Ordn 

Beslutets innehåll i korthet 
 

Beslutet 
hittas 

Johan Persson 2019-01-28 C.1 Investering Utbyte av 
värmesystem Havets Källa, 
Jogersö 

Castor 

Johan Persson 2019-01-28 C.1 Investering värmevagnar 
Kostenheten 

Castor 

Maria Malmberg  2019-01-28 B.4 Försäljning fastighet Kruthuset 7 Castor 

Johan Persson 2019-01-28 C.1 Investering 
Förfrågningsunderlag 
Renovering Piren Östersviken 

Castor 

Maria Malmberg 2019-01-29 B.4 Försäljning fastighet Knopen 3 Castor 

Hanna Sundqvist 2019-01-25 D.3 Tv-anställning, omsorgsass, 
gruppboende LSS, heltid. EE 

Personakt 

Sara Littorin/Malin 
Linden 

19-01-01 – 
19-01-31 

B.12 
Avslag 

BAB-diariet 

 
Sara Littorin/Malin 
Lindèn 

19-01-01 – 
19-01-31 
 

B.12 Bifall                                      
 

BAB-diariet 

Sara Littorin/Malin 
Lindèn 

19-01-01 – 
19-01-31 

B.12 Delvis bifall BAB-diariet 

Henny Larsson 19-01-01 – 
19-01-31 
 

B.12 Bifall                                      
 

BAB-diariet 

Richard Andersson 19-02-07 F.4 Ramavtal VS-Arbeten Avtalsdatab
asen/Castor 
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Hanna Sundqvist 2019-02-07 D.3 Nytt tv-avtal, ändrad ssg, 
190401 omsorgsass LSS, AS 

Personakt 

Johan Persson 2019-02-07 A.1 Signering avtal arkeologisk 
utredning Aspa 2:8 och Oxelö 
7:13 

Castor 

Richard Andersson 19-02-12 F.3 Tilldelningsbeslut Tolk Castor 

Henny Larsson 2019-01-01- 
2019-01-31 

D.3 Nyanställda i januari månad Castor 

Carola Ånelöf 
Ingvald 

2019-02-07 D.3 Ändrad ssg från 190401, 
hemtjänsten, usk, TT 

Personakt 

Carola Ånelöf 
Ingvald 

2019-02-07 D.3 Ändrad ssg från 190401, 
hemtjänsten, usk, MF 

Personakt 

Carola Ånelöf 
Ingvald 

2019-02-07 D.3 Ändrad ssg från 190401, 
hemtjänsten, vb, JOW 

Personakt 

Carola Ånelöf 
Ingvald 

2019-02-07 D.3 Ändrad ssg från 190401, 
hemtjänsten, usk, JG 

Personakt 

Carola Ånelöf 
Ingvald 

2019-02-07 D.3 Ändrad ssg från 190401, 
hemtjänsten, usk, NA 

Personakt 

Lena Lundin 2019-02-14 D.3 Tv-anställning, heltid, 
administratör, ES 

Personakt 

Christer Lindahl 2019-02-14 D.3 TV-anställning 100% (LAS) AA 
fr.om 190301 

Personakt 

Susanne Nielsen 2019-02-12 D.3 Visstid 75% Bea from 190301-
2020-02-29 

Personakt 

Susanne Nielsen 2019-02-18 D.3 Visstid Bea from 190218-
20200217 

Personakt 

Margita Holmström 2019-03-01 D.3 Ändring av ssg 
personligassistent 

Personalakt 

Åsa Berg 2019-02-22 D.3 Provanst, socialsekreterare, 
försörjningsstöd, MP 

Personakt 

Catharina 
Fredriksson/Johan 
Persson 

2019-02-22 A.1 Tecknande av 
Personuppgiftsbiträdesavtal för 
Oxelösunds kommun med ATEA 
Sverige AB, Avropsavtal 
funktionstjänster IT-infrastruktur 

Castor 

Anne-Charlotte 
Isaksson 

2019-02-15 D.3 Frösänsgs FSK, TV-anställning 
100% (LAS) E.P fr.om 190301 

Personakt 

Anne-Charlotte 
Isaksson 

2019-02-22 D.3 Oxelö FSK, TV-anställning 
100% (LAS) S.H fr.om 190301 

Personakt 

Richard Andersson 2019-02-26 F.3 Tilldelning Ramavtal Ventilation Castor 
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______ 
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Ks § 48        Dnr MEX.2017.40               
 
 
Båt och Motor  
 
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 
Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef i förening skriver på avtalen 
 
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 en sammanlagd förlust 
av arrendeintäkt för kontraktstiden 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 30 december 2019 eller tidigare datum som 
parterna kommer överens om. 
Ärendet behandlades av Kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 31:a januari 
2019 och beslutade då att återremittera ärendet med beslutet att klargöra olika 
ansvarsfrågor i samband med köpet. 
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De efterfrågade ansvarsfrågorna är utredda och avtalsförslag med anledning av 
denna utredning har upprättats med hjälp av advokat Nils Larsson och i förhandling 
med Örjan Berg, Båt och Motor AB. Reviderade avtal bilägges kallelsen  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks Båt & Motor avtal 
(ver 2) Överenskommelse om upphörande av arrendeavtal på fastighet oxelö 8:20 (båt och 
motor) 
(ver2) Överenskommelse om upphörande av arrendeavtal på fastighet Oxelö 8:20 ((Båt och 
Motor)  
 
Dagens sammanträde 
 
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 
Kommunstyrelsen skriver på avtalen 
 
Förslag 
 
Ordförande föreslår att förslaget att kommunstyrelsen skriver på avtalet ändras till. 
Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef i förening skriver på avtalen. 
 
Ordförande, Dag Bergentoft (M), Patrik Renfors (V), Linus Fogel (S), Britta 
Bergström (S), Bo Höglander (C) yrkar bifall till förslagen 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det egna ändringsyrkandet 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt dessa 
 
______ 
 
Beslut till: 
KC (FK) 
MEX (FÅ) 
Ekonomi (FÅ)
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Ks § 49        Dnr KS.2019.28               
 
 
Avräkning barn- och elevpeng 2019  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen med uppdraget att 
återkomma med ett korrekt underlag inför ett beslut. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Förslag 
 
Ordförande yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen med 
uppdraget att återkomma med ett korrekt underlag inför ett beslut.  
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Ekonomichef (FÅ) 
Förvaltningsekonom UN (FK) 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 42 (53) 
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2019-03-06   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 50        Dnr PLAN.2018.6               
 
 
Ändring av Stadsplan för Baraområdet  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Detaljplanen med tillhörande planhandlingar antas. 
 
 
Sammanfattning 
 
TOBE Teknik AB inkom 2018-06-21 med en begäran om planändring för fastigheterna 
Konstsmeden 1–6 i gällande stadsplan för Baraområdet (04-OXS-93) som vann laga kraft 
1970. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fick 2018-09-19 i uppdrag att ta fram ett 
planförslag för berört område. 
Ändringen av stadsplanen innebär att det befintliga industriområdet får en justerad högsta 
byggnadshöjd, från 6 till 9 meter. Utöver det behöver befintlig transformatorstation 
kompletteras för att kunna klara den effekt som området har behov av, därför inrättas ett E-
område inom industriområdet. Befintliga industrifastigheter ligger idag delvis inom Allmän 
plats, park. Avsteg har beviljats under lantmäteriförrättning i samråd med kommunens 
stadsarkitekt. För att förtydliga detta läggs nu denna mark ut som industri även i 
stadsplanen. I övrigt lämnas stadsplanen orörd. Ingen annan aspekt av den gällande 
stadsplanen prövas i den här processen. 
 
En byggnadshöjd på 6 meter inom ett industriområde är relativt lågt. En justering av 
byggnadshöjden bedöms kunna genomföras utan att det innebär någon betydande 
påverkan på omkringliggande fastigheter. Dels för att området i sig redan har 
industrikaraktär, dels för att områdena avgränsas av vägar och träd. Sikt in på 
industriområdet förekommer men begränsas av detta faktum. 
 
Vid ändring av detaljplan är det bara den specifika ändringen som medborgare och 
samrådsparter får lämna synpunkter på. 
Ändringen av stadsplanen var ute på samråd under november. Under denna tid 
inkom 4 yttranden varav 2 utan erinran. Yttranden från Lantmäteriet och 
Länsstyrelsen har bemötts i en Samrådsredogörelse. Synpunkterna har lett till en 
mindre utökning av industriområdet samt redaktionella ändringar i plankarta och 
fastighetsförteckning. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Plan - antagande Kf 
Plankarta Baraområdet A0L Antagande m beskrivning 
Planbeskrivning Stadsplan 1604 
Granskningsutlåtande 
Protokoll 2019-02-20 - Msn §1  
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Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Detaljplanen med tillhörande planhandlingar antas. 
 
______ 
 
Beslut till: 
MSF Plan (för åtgärd) 
Sökanden (för kännedom) 
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Ks § 51        Dnr KS.2018.194               
 
 
Utvärdering av målstyrning och roller för kommunstyrelsen och 
kommunen som helhet 2018  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Redovisningen godkänns. 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att kommunens Policy för målstyrning 

och roller ingår som en del i introduktionen av nya folk- och förtroendevalda politiker. 
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över policyn och, vid behov, lämna förslag till 

revideringar. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige antog 2012 Policy för målstyrning och roller i 
Oxelösunds kommun (2012-02-15, § 13). Hur policyn efterlevs ska följas 
upp och utvärderas en gång per år av samtliga nämnder och förvaltningar 
för redovisning till kommunfullmäktige.  
Med utgångspunkt i nämndernas utvärderingar bedömer 
kommunstyrelseförvaltningen att policyn i stort sett fungerar som avsett. 
Det vill säga att den ger förutsättningar för ett effektivt och förtroendefullt 
samarbete mellan politiker och tjänstemän. 
Kommunstyrelseförvaltningen noterar också att ett antal 
förbättringsområden förts fram i utvärderingarna: 

o Facklig samverkan bör ske så tidigt som möjligt vid förändringar så att 
riskbedömningar, med mera, kan genomföras i god tid.  

o Policyns spelregler inte alltid följs. Bland annat på grund av gråzoner där 
ansvarsfrågan kan vara svår att bedöma. 

o Det finns brister när det handlar om de anställdas (chefernas) kännedom 
om policyn och det finns behov av informations-/utbildningsinsatser. 

o Det är oklart vem som ansvarar för att informera och utbilda nya 
förtroendevalda som tillkommer under mandatperioden.  

o Samarbetet mellan förtroendevalda och anställda kan behöva tydliggöras.   
o Policyn reviderades senast 2013 (KF § 26) och det finns behov av en 

översyn och eventuella revideringar.  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag 
att säkerställa att policyn kommuniceras till förtroendevalda politiker som 
tillträder under mandatperioden. 

 
 

Eftersom policyn senast reviderades 2013 föreslår förvaltningen också en översyn 
med förslag till eventuella revideringar av policyn. Parallellt med översynen, och 
som en konsekvens av densamma, bör rutinen för årlig utvärdering 
(kommunchefen 2014-05-23) ses över av tjänstemannaorganisationen 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 45  
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen  2019-03-06  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ksf 2019-02-26  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
1. Redovisningen godkänns. 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att kommunens Policy för målstyrning 

och roller ingår som en del i introduktionen av nya folk- och förtroendevalda politiker. 
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över policyn och, vid behov, lämna förslag till 

revideringar. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunchef (FÅ) 
Kommunstrateg (FK) 
Utredare (FK)  
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Ks § 52        Dnr KS.2019.12               
 
 
Revidering av Upphandlingspolicy  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till revidering av upphandlingspolicyn 
daterad 2018-12-21. 
 
Sammanfattning 
 
Oxelösund kommuns nuvarande upphandlingspolicy behöver uppdateras för att kunna möta 
kommunens ambitioner att alltid agera professionellt i våra affärer. I vår nuvarande policy 
finns ingenting reglerat angående mutor och jäv, vilket bör finnas med i en 
upphandlingspolicy.  
I Kommunstyrelseförvaltningens förslag till ny policy har det tillkommit en punkt med 
rubriken ”Otillåten påverkan” som beskriver kommunens inställning till mutor, jäv och annan 
otillåten påverkan. 
Det har även tillkommit en punkt med rubriken ”Direktupphandling till lågt värde”, som 
reglerar de inköp kommunen gör till lågt värde.  
Utöver ovanstående punkter skiljer sig inte Kommunstyrelseförvaltningens förslag till ny 
policy märkvärdigt mot den gällande policyn.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Revidering av Upphandlingspolicy 
Förslag Upphandlingspolicy  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till revidering av upphandlingspolicyn 
daterad 2018-12-21 
 
Förslag 
 
Patrik Renfors (V), yrkar bifall till framskrivet förslag 
 
 
 
______ 
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Beslut till: 
Upphandlingsansvarig (FÅ) 
Kommunchef (FK) 
Ekonomichef (FK) 
Personalchef (FK) 
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Ks § 53        Dnr KS.2018.206               
 
 
Oxelösunds kommuns årsredovisning 2018  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Årsredovisningen fastställs 
2. Medel för ej färdigställda investeringar från 2018, omfattande 167 064 tkr, överförs i 

form av tilläggsbudget som förstärkt investeringsutrymme till 2019, och tilldelas: 
Kommunstyrelsen   145 240 tkr 
Utbildningsnämnden           804 tkr 
Vård- och omsorgsnämnden        1 228 tkr 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden   12 235 tkr 
Kultur- och fritidsnämnden         761 tkr 
Investeringsreserven 2018      6 796 tkr 

3. Överföring från en öronmärkning under eget kapital för avsättning för 
pensioner på 9,5 mkr till resultatutjämningsreserv (RUR). Avsättningen är 
gjort innan RUR och nya regler för balanskravsresultatet fanns. 
Avsättningen läggs över i RUR som då blir totalt 49,5 mkr. 

4. Att på sid 55 i årsredovisningen ändras siffran gällande balanskravsresultat. 
Redovisning ändras från 4,4 miljoner till 4,3 miljoner och avvikelse ändras 
från -6,3 miljoner till -6,4 miljoner 

 
5. Att på sid 22 i årsredovisningen ändra siffran på antal anställda vid 

kommunstyrelseförvaltningen 2016 från 71 till 72 
 

6. Att på sid 65 i dokumentet vid stycket som inleds med anslag för 
oförutsedda utgifter lägga till texten "samt en satsning på trygg politiker om 
37.000 kronor 

 
7. Att 500 tkr avsätts till år 2020 för kommunens 70 års jubileum 
 
 
Sammanfattning 
 
I årsredovisningen för Oxelösunds kommunkoncern redovisas måluppföljning och 
ekonomisk redovisning 2018.  
   Kommunfullmäktige angav sex kommunmål vilka har följs upp i årsredovisningen.  
   Dessa är:   

• Trygg och säker uppväxt  

• God folkhälsa 

• Trygg och värdig ålderdom 

• Attraktiv bostadsort 

• Hållbar utveckling 

• Mod och framtidstro  
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Måluppfyllelsen av de sex kommunmålen bedöms enligt följande: 
75 – 100 %  mycket god måluppfyllelse 
50 – 74 %  god måluppfyllelse 
25 – 49 %  relativt låg måluppfyllelse 
0 – 24 %  låg måluppfyllelse 
Totalt sett uppnås en god måluppfyllelse där alla mål ligger över 50%, och ger ett medel på 
64,3%. Detta är något bättre än totalen 2017. Tre av kommunmålen har ökat, två har 
minskat och ett kommunmål ligger i nivå med 2017. 
 
Ett kommunmål som avviker mest negativt jämfört med 2017 är Trygg och säker uppväxt 
där 5 av de 6 ingående måtten ej är uppfyllda. 
 
Trygg och värdig ålderdom är det mål som ökat mest och gått från en måluppfyllelse om 
58% 2017 till en måluppfyllelse om 75% 2018. Även om två av kommunmålen minskat 
uppnår alla kommunmålen en god måluppfyllelse, då de ligger över 50 %. Flera av måtten 
som inte har uppnåtts har ökat, men når inte upp till det satta målet. Det finns alltså en 
positiv utveckling/trend av måluppfyllelsen. 
 
Koncernens resultat var 34,4 mkr. 
Kommunens bokförda resultat uppgår till 4,3 mkr, jämfört med justerat budgeterat  
10,7 mkr, d.v.s. -6,3 mkr sämre än budget. Ursprunglig budget var på 14,0 mkr men 
försämrades till 10,7 mkr i och med att första avräkningen på barn- och elevpeng på  
3,3 mkr togs ur eget kapital. 
Nämndernas budgetunderskott var -13,4 mkr. Intäkter från skatter och statsbidrag blev  
-1,5 mkr lägre än budget. Avskrivningskostnader blev 4,6 mkr lägre än budgeterat och 
Finansnettot 4,0 mkr bättre än budget. 
 
Särskilda satsningar i budget 2018: 
Kommunstyrelsens ram har förstärkts med 2,0 mkr för mark och sanering.  Den har använts 
till en utökning av personalen för att forcera arbetet med exploateringar. Totala kostnaden 
var 2,2 mkr, ett underskott med 0,2 mkr. 
Kultur- och fritidsnämnden satsningen på ett avtal för uppstart och drift av sportboendet på 
Ramdalens idrottsplats är tecknat med Onyx innebandysällskap. Avtalstiden är 2018-03-22 
till 2021-03-21. Satsningen ingår i budgeten med 0,3 mkr. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ram har förstärkts för att kunna möta ett ökat antal 
invånare genom att utveckla arbetet och strategierna kring bostadsplanering, revidering av 
översiktsplan, utveckling av näringslivsklimat, främja företagsetableringar med mera. 
Översiktsplan ”Oxelösund 2030”, Fördjupad Översiktsplan för Skärgården och detaljplaner 
för Vildvinet och Stenvikshöjden vann laga kraft under 2018. Flera detaljplaner pågår. 
Utbildningsnämndens ram har förstärkts med 2,0 mkr för yrkesutbildningar. Effekten av 
satsningen är mycket stor. Av 40 svetselever som gick ut på praktik innan sommaren 2018 
fick 39 sommarjobb (varav alla, utom 4 har fått förlängt även under hösten). Ytterligare ett 
exempel är att nästan alla som läser barnskötarutbildningen på distans redan har en 
visstidstjänst på en förskola i Oxelösund eller Nyköping under pågående studier. 
Utbildningsnämndens ram har också förstärkts med 4,0 mkr för att möta volymökningen 
inom SFI och Komvux. Medel har finansierat en biträdande rektor och fler sfi- och svalärare, 
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studiehandledare m.m. Detta har möjliggjort att det systematiska kvalitetsarbetet på SFI har 
utvecklats snabbare. Dessutom har nya metoder för snabbare genomströmning av elever 
implementerats löpande sedan hösten 2017.  
 
Investeringsbudgeten uppgick till 268,6 mkr och utgifterna till 88,1 mkr och berör 79 st 
projekt. De flesta är av mindre ekonomisk storlek, men 13 projekt har utgifter överstigande 
1,0 mkr under året och fem projekt kostade under året mer än 5,0 mkr. Dessa är: 
Framtidens förskola och skola,    19,7 mkr 
Ramdalensskolan, fortsatt sanering,     5,3 mkr 
Lägerboendet,       9,3 mkr 
Utbyte av gatubelysning till LED-belysning,    5,2 mkr 
Utbyggnad av väg Aspaleden – Sundsör, område Truckstop,   5,6 mkr 
I samband med beslut om årsredovisningen ska kommunfullmäktige också ta ställning till de 
äskanden om tilläggsbudgetering av ej förbrukade medel från 2018 som nämnderna önskar 
föra över som förstärkt investeringsutrymme till 2019.  
Av dessa ej förbrukade medel, 180,5 mkr, föreslås 160,3 mkr budgeteras för att 
avsluta 59 olika pågående projekt. Dessutom föreslås 6,8 mkr ytterligare tillföras 
investeringsreserven 2019 så att det finns medel för andra projekt som projekterats 
men ännu behöver uppdaterade offerter och beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks 
Årsredovisning 2018_till KS_190227.pdf 
Investeringar TB till 2019 (Till KS).xlsx  
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
 

1. Årsredovisningen fastställs 
2. Medel för ej färdigställda investeringar från 2018, omfattande 167 064 tkr, överförs i 

form av tilläggsbudget som förstärkt investeringsutrymme till 2019, och tilldelas: 
Kommunstyrelsen   145 240 tkr 
Utbildningsnämnden                  804 tkr 
Vård- och omsorgsnämnden        1 228 tkr 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden   12 235 tkr 
Kultur- och fritidsnämnden         761 tkr 
Investeringsreserven 2018      6 796 tkr 

3. Överföring från en öronmärkning under eget kapital för avsättning för 
pensioner på  
9,5 mkr till resultatutjämningsreserv (RUR). Avsättningen är gjort innan RUR 
och nya regler för balanskravsresultatet fanns. Avsättningen läggs över i RUR 
som då blir totalt 49,5 mkr. 

 
Förslag 
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Ordförande föreslår att på sid 55 i årsredovisningen ändras siffran gällande 
balanskravsresultat. Redovisning ändras från 4,4 miljoner till 4,3 miljoner och 
avvikelse ändras från -6,3 miljoner till -6,4 miljoner 
 
På sid 22 i årsredovisningen ändra siffran på antal anställda vid 
kommunstyrelseförvaltningen 2016 från 71 till 72 
 
Tilläggsyrkande 
Ordförande yrkar att 500 tkr avsätts till år 2020 för kommunens 70 års jubileum,  
Patrik Renfors (V) yrkar bifall till Ordförandes förslag. 
 
Bo Höglander (C) yrkar att under sid 65 i dokumentet vid stycket som inleds med 
anslag för oförutsedda utgifter lägga till texten "samt en satsning på trygg politiker 
om 37.000 kronor 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt de egna 
ändringsyrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt dessa. 
 
Ordförande frågar sedan om det egna tilläggsyrkandet och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.  
 
Ordförande frågar sedan om Bo Höglanders (C) tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt detta 
 
______ 
 
Beslut till: 
 
Revisorerna (FÅ)   
Ekonomichef (FK) 
Förvaltningschefer (FK)   
Kommunstrateg (FK) 
Personalchef (FK)   
Controller (FK) 
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Ks § 54        Dnr KS.2018.41               
 
 
Motion om utredning om nybyggnation av en ishall vid Ramdalens 
idrottsplats inklusive eventuell samlokalisering med en ny 
sporthall  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Motionen avslås 
 
Sammanfattning 
 
Björn Johansson (MP) och Sandra Landin (MP) lämnade 2018-02-14 in motion om att 
påbörja en utredning om de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för byggnation och 
drift av en ishall vid Ramdalens idrottsplats eller på annan lämplig plats i kommunen. I detta 
ingår att även utreda möjligheterna att samlokalisera ishallen med en ny sporthall som 
ersätter den nuvarande Ramdalens sporthall. 
Kultur och fritidsnämnden har vid sitt sammanträde den 17:e april beslutat om yttrande över 
motionen. Av nämndens yttrande framgår att en konstfrusen is har en mycket hög 
driftskostnad då den är personal-, maskin- och energikrävande. Nämnden bedömer vidare i 
sitt yttrande att det idag inte finns någon förening som har behov av en ishall. Därmed 
kommer det att ta lång tid innan ishallen genererar full bokning på helg- och kvällstid. Vidare 
framhålls att om en ishall ska användas för mässor och evenemang så är det kostsamt att 
värma hallen och täcka isen vilket medför att hallen inte är konkurrensmässig gentemot 
andra hallar i området då dessa används till mässor eller evenemang. 
Kultur och fritidsnämnden framhåller i sitt yttrande att genom att i första hand tillgodose 
behoven av hallar till de föreningar som idag är aktiva och har behov av inomhusytor kan 
man säkra att nuvarande fritidsutbud kan utvecklas och bibehållas. Nämnden förordar 
därför i sitt yttrande att en eventuell satsning av medel till ny idrottsanläggning prioriteras till 
en ny sporthall som också kan användas till andra evenemang. 
Kommunstyrelseförvaltningen ställde sig bakom KFN:s yttrande. 
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige den 12/12-2018 § 162 med motiveringen 
att det ska presenteras en utredning med tekniska och ekonomiska förutsättningar 
Ärendet skickades då till KFF med frågan om det med kort varsel var möjligt att göra en 
sådan utredning som efterfrågades. Svaret på frågan framgår nedan. 
Att KFF/KFN skall göra en ingående utredning om att bygga en ishall med kombinerad 
sporthall kräver att det finns resurser till en sådan utredning samt kompetens. Det är att 
börja i fel ände och resursslöseri att påbörja en sådan utredning om vad det kostar att 
bygga något. Det måste först göras en behovsanalys om vilken typ av anläggning som 
behövs i framtiden i kommunen/kommunerna. Idag står två ishallar halvtomma i Nyköping 
och underlaget är sviktande. Förslaget är att istället när och om man tar ett beslut om att 
bygga en hall - ta ett övergripande tag på hela området för en helhetssyn om hur det ska 
utvecklas i sin helhet. I den kanske man bedömer att en miniishall 15x15 meter som behövs 
eller inte och KFF kan fram till dess undersöka behovet i kommunerna.  
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Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att tillägga till KFF:s svar. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Motion ishall Ramdalens idrottsplats 
Protokoll 2018-12-12 - Kf §162 
Kfn § 20 - Yttrande över motion om utredning av nybyggnation av ishall 
Motion om utredning om nybyggnation av en ishall vid Ramdalens idrottsplats inklusive 
eventuell samlokalisering med en ny sporthall  
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Motionen avslås 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kultur och fritidsnämnden (FK) 
 
 
 


