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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2019-04-24   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

   
Plats och tid  Kommunhuset, Hävringe kl 08.30 - 17.30 
 

Beslutande Catharina Fredriksson (S)   
 Linus Fogel (S)   
 Patrik Renfors (V)   
 Tommy Karlsson (S)   
 Dag Bergentoft (M) § 57-63   
 Britta Bergström (S)   
 Stefan Johansson (M)   
 Klas Lundbergh (L)   
 Jan-Eric Eriksson (SD)   
 Katarina Berg (M) § 64-88   
     
Ej tjänstgörande   
ersättare och övriga Claes-Göran Borrman (S) 
deltagare Solveig Lindblom (S) 
 Calinge Lindberg (S) 
 Ingela Wahlstam (V) 
 Katarina Berg (M) § 57-63 
 Göran Bernhardsson (KD) 
   
   
   
   
   
   
  
Underskrifter Sekreterare …………………………………………… 

Thomas Hermansson 
Paragrafer 57 - 88  

    
 Ordförande …………………………………………… 

Catharina Fredriksson  

     
 Justerande ………………………………………….. 

Stefan Johansson    
     

BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2019-04-24  
Datum för 
anslagsuppsättande 2019-05-03 Datum för  

anslagsnedtagande 2019-05-27 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift 
 
………………………………………… 
Thomas Hermansson 
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Övriga deltagare 
 

Thomas Hermansson Sekreterare 
Johan Persson Kommunchef  
Niklas Thelin Säkerhetsstrateg/utredare § 58, 65 
Anders Magnusson Kultur- och fritidschef § 58 
Ylva Sanfridsson Informationsstrateg § 58 
Johnny Jakobsson VA-chef Oxelö Energi § 58 
Patrik Kullman Räddningstjänsten § 58 
Totte Arvidsson Länsstyrelsen § 58 
Magnus Stenberg Länsstyrelsen § 58 
Per Näslund Försvarsmakten § 58 
Maria Malmberg Mark- och Exploateringsstrateg § 59-61 
Kjell Andersson Mark- och Exploateringsstrateg § 59-61 

 

Magnus Petersson  Ekonomichef § 62-64 
Margrita Sjökvist Controller §64 
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Ks § 57 Val av justerare 4 
Ks § 58 Information och föredragningar 2019 5 
Ks § 59 Markanvisning Sjögatan  6 - 7 
Ks § 60 Planbesked Oxelö 8:20, 8:37, 8:38 8 - 9 
Ks § 61 Fastighetsreglering berörande Fokus 1 och Oxelö 7:50 

(ärendenr D15583) 
10 - 13 

Ks § 62 Remiss - Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för 
kommuner och landsting (SOU 2018:74) 

14 - 15 

Ks § 63 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 2019 16 
Ks § 64 Ekonomisk uppföljning för hela kommunen 2019 17 - 18 
Ks § 65 KS konsekvensbeskrivning 2020-2022 19 - 20 
Ks § 66 Investering Stenviks förskola 21 - 23 
Ks § 67 Avtal med de kommunala bolagen 24 - 25 
Ks § 68 Yttrande över revisionsrapport - integrationen av nyanlända 26 - 28 
Ks § 69 Samverkansöverenskommelse med Polisen 2019-2022 29 - 30 
Ks § 70 Uppföljning av räddningstjänst 2019 31 - 32 
Ks § 71 Fortsatt sanering Ramdalsskolan 33 - 34 
Ks § 72 Förordnande som biträdande säkerhetsskyddschef 35 - 36 
Ks § 73  Upprustning hamnar 2019 37 
Ks § 74 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning med 

anledning av förändrad organisation 
38 

Ks § 75 Svar på e-förslag - Släpp tomträtter till försäljning 
Aspa/Duvholmen 

39 - 40 

Ks § 76 Svar enligt beslut på Motion- Stenviksbadet- värt att rusta 41 - 42 
Ks § 77 Information från kommunalrådet och kommunchefen 43 
Ks § 78 Balanslista 44 
Ks § 79 Delgivningar 45 
Ks § 80 Redovisning av delegationsbeslut 46 - 48 
Ks § 81 Årsredovisning och ansvarsfrihet för Nyköping - Oxelösunds 

Vattenverksförbund 2018 
49 

Ks § 82 Omfördelning budgetram från KS till UN 50 
Ks § 83 Justering budget utbildningsnämnden med anledning av barn 

och elevpeng 2019 
51 

Ks § 84 Avräkning barn- och elevpeng 2019 52 - 53 
Ks § 85 Godkänna gemensamma patientnämndens reglemente 54 
Ks § 86 Svar på medborgarförslag om att kommunen inte ska ta ut 

avgifter för ungdomsidrottare under 15 år 
55 

Ks § 87 Svar på motion om att införa fritextsökning på Oxelösunds 
kommuns hemsida 

56 

Ks § 88 Svar på motion om att undersöka möjligheten för en 
självförsörjande vätgasanläggning i pilotskala i Oxelösunds 
kommun 

57 - 58 
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Ks § 57        Dnr KS.2016.18               
 
 
Val av justerare  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Stefan Johansson (M) utses att justera dagens protokoll 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Förslag 
 
Dag Bergentoft (M) föreslår Stefan Johansson (M) till justerare för sammanträdet 
 
______ 
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Ks § 58        Dnr KS.2019.30               
 
 
Information och föredragningar 2019  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Totte Arvidsson Länsstyrelsen, Magnus Stenberg Länsstyrelsen och Per Näslund 
Försvarsmakten informerar kring samverkan för civilt försvar.  
 
Patrik Kullman från räddningstjänsten informerar om arbetet kring 
räddningstjänstens verksamhet i Oxelösund. 
 
Johnny Jakobsson Va-chef på Oxelö Energi informerar om nödvattenplan i 
Nyköping och Oxelösund.  
 
______ 
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Ks § 59        Dnr KS.2019.35               
 
 
Markanvisning Sjögatan   
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Direktanvisning av projekt Sjögatan enligt detaljplan för del av Oxelö 7:50 ges till exploatör 
ByggTitanerna AB/WadköpingHus AB enligt upprättat avtal för markanvisning.  
Kommunstyrelsens ställer sig bakom principen att saneringen som behöver 
genomföras inom exploateringsområdet bekostas av försäljningen av marken för 
projektet. 
 
Sammanfattning 
 
MEX har fått en konkret förfrågan om en direktanvisning för byggnation av rad/kedjehus 
från företaget ByggTitanerna AB/ Wadköpingshus. Förfrågan var ställd för området 
Inskogen alternativt Sjögatan. Då tillgången till förskoleplatser och platser i kommunens 
grundskolor är begränsad skedde samråd med Utbildningsförvaltningen om effekterna av 
en byggnation i de båda områdena. Efter detta samråd med Utbildningsförvaltningen har 
Inskogen fallit bort pga platsbrist i såväl förskola och skola. Därmed är förslaget enkom 
inriktat på Sjögatan.  
Detaljplanen medger 20-26 st rad/kedjehus. Projekteringsmässigt byggs sannolikt 10-13 
hus i 2 etapper. 
I kommunens riktlinjer för kommunal anvisning fastslås att kommunen har rätt att göra en 
direktanvisning när exploatör redovisar idéer som utformningar av byggnation som är unika. 
Målgruppen för projektet är starkt inriktat mot förstagångsägare av egen bostad, dvs bland 
annat yngre barnfamiljer. Den byggnation som ByggTitanerna AB begär att de får 
genomföra av området kommer enligt företaget att ske till en konkurrenskraftig kostnad, 
bedömd kostnad för färdigbyggt hus anges till under 2 mkr för radhus om 110-120 kvm. 
Årshyran omsatt till månadskostnad i bostadsrättsförening (BRF) på uppskattas till 4600 kr.  
ByggTitanerna AB (Titanbygg) äger även produktionsledet genom ägandeskap av 
WadköpingsHus AB. Detta gör att de har kontroll över hela byggkedjan. Företaget 
kännetecknas av hög genomförandekraft. 
I det fall KS bifaller förslaget kontrakteras bolaget med ett Markanvisningsavtal. Det ger 
bolaget rätt att under 6 månader marknadsföra och försälja projektet till ett affärsmässigt 
läge där exploatering, (byggstart) kan ske. I det läget tecknas ett exploateringsavtal och 
köpeavtal, varvid sanering och byggstart kan ske. I de diskussioner som gjorts har de 
presenterat ett intresse att komma ut på marknaden innan sommaren med försäljning samt 
en fortsättning under tidig höst.  
Ska den tidplanen följas kan Kommunstyrelseförvaltningen, mark- och exploatering 
återkomma till kommunstyrelsen redan vid majsammanträdet förutsatt att upprättat förslag 
till markanvisningsavtal och avviker från marknadsvärdering av det aktuella markområdet. 
Marknadsvärdering genomförs för närvarande. Skulle tidplanen hålla indikerar den i bästa 
fall start av formell byggnation under senhösten 2019 med möjlig inflyttning senvåren 2020. 
Inflyttning våren 2020. 
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Den saneringskostnad som finns i samband med exploateringen föreslås bekostas 
av intäkten av försäljningen av fastigheten. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse KS Markanvisning Sjögatan 
markanvisningsavtal 
TitanBygg presentation 
markanvisning sjögatan 
ByggTitanerna  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Direktanvisning av projekt Sjögatan enligt detaljplan för del av Oxelö 7:50 ges till exploatör 
ByggTitanerna AB/WadköpingHus AB enligt upprättat avtal för markanvisning.  
Kommunstyrelsens ställer sig bakom principen att saneringen som behöver 
genomföras inom exploateringsområdet bekostas av försäljningen av marken för 
projektet. 
 
Förslag 
 
Patrik Renfors (V), Linus Fogel (S), Dag Bergentoft (M) yrkar bifall till framskrivet 
förslag 
 
______ 
 
Beslut till: 
MEX (FÅ) 
KC (FK) 
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Ks § 60        Dnr MEX.2019.14               
 
 
Planbesked Oxelö 8:20, 8:37, 8:38  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ansöka om 
begäran om planbesked för upprättande av en ny detaljplan för bostadshus inom det 
område som idag kallas Båt & Motors område, dvs inre delen av småbåtshamnen. 
Uppkomna kostnader för framtagande av detaljplan finansieras genom en 
omfördelning av exploateringsbudget för 2019 gällande Villabackens sanering som 
skjuts på framtiden. 
Kommunstyrelsen har en workshop för att tillgodose markägarens synpunkter på 
områdets utformning med inspel till planprocessen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 3:e april 2019 att genomföra köp av tomträtt tomträtterna 
Oxelö 8:37 och Oxelö 8:38 av Båt och Motor AB och i förtid lösa arrendet för Oxelö 8:20 
som innehades av Båt och Motor AB.  
 
Sammanfattningsvis är hamnläget ett attraktivt område för bostäder. Nuvarande detaljplan 
tillåter inte bostadsbyggnation och behöver därför ändras om bostadsbebyggelse ska 
tillåtas. En ny detaljplan kommer att beskriva hur bostäder framgent kan utformas och en 
sådan åtgärd hänger även väl ihop med det tänkta sammanhängande gångstråket från 
Stenviksbadet till området vid gästhamnen och hamnområdet.  
 
Genom planbesked startar processen att upprätta ny detaljplan för området. Berörda 
detaljplaner är delar av 0481/P81/1 samt 04-OXS-67, dock endast de delar som berör 
hamnområdet. Ej villaområdena. Kommunstyrelsen är det organ som kan ansöka om en 
begäran om planbesked till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
Upprättande av detaljplan beräknas kosta 550 tkr och finansiering föreslås ske genom 
omfördelning av budget för 2019. Eventuella kostnader åren 2020 och 2021, tas från 
investeringsfond, som läggs på projektets balanskonto. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse KS Begäran planbesked Oxelö 8:20 mfl  
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Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ansöka om 
begäran om planbesked för upprättande av en ny detaljplan för bostadshus inom det 
område som idag kallas Båt & Motors område, dvs inre delen av småbåtshamnen. 
Uppkomna kostnader för framtagande av detaljplan finansieras genom en 
omfördelning av budget för 2019 gällande Villabackens sanering som skjuts på 
framtiden. 
 
 
Förslag 
 
Ordförande yrkar att kommunstyrelsen har en workshop för att tillgodose 
markägarens synpunkter på områdets utformning med inspel till planprocessen. 
 
Ordförande yrkar att det i sista attsatsen "av budget för 2019" ändras till "av 
exploateringsbudget för 2019"  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar först om det egna ändringsyrkandet och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.  
Ordförande frågar därefter om det egna tilläggsyrkandet och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.  
Därefter frågar ordförande om det framskrivna förslaget med de beslutade 
ändrings och tilläggsyrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
KCH (FK) 
MEX (FÅ) 
MSF (FK) 
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Ks § 61        Dnr MEX.2017.3               
 
 
Fastighetsreglering berörande Fokus 1 och Oxelö 7:50 (ärendenr 
D15583)  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Fastighetsreglering av markytor på del av Oxelö 7:50 i anslutning till fastigheten Fokus 1 
sker enligt överenskommelse från 1996 då kommunen erhållit full betalning enligt 
överenskommelsen och under förutsättning att Oxelö energi ges genom avtal rätt att ha 
ledningar under jord på aktuell mark.   
Kommunchef ges i uppdrag att träffa överenskommelse om fastighetsreglering avseende 
kommunal mark som under 2013 bebyggts vid entré till ICA varvid Borox AB av kommunen 
köper den aktuella marken och att pris för marken utgörs av aktuellt marknadsvärde för 
marken 2019 enligt särskild värdering. Oxelö energi ges genom avtal rätt att ha ledningar 
under jord på aktuell mark Samtliga förrättningskostnader betalas av ägaren till Fokus 1. 
Frågan om upplåtelse av allmän plats för den yta på Järntorget som idag utgör 
allmän plats och som innehåller kundvagnsgarage hänvisas till Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden för tecknande av nödvändiga handlingar. 
 
Sammanfattning 

Tjänsteskrivelse för överenskommelse 1996 
Enligt information i tjänsteskrivelse 106/07 träffades 1996 en muntlig överenskommelse 
gällande fastighetsreglering av markytor på del av Oxelö 7:50 i anslutning till Fokus 1, ICA 
De ytor överenskommelsen avsåg var ca 551 kvm som var avsedda att göras om till 
lastintag (norr om Fokus 1) samt ca 306 kvm som var avsedda för utbyggnation av butik 
(söder om Fokus 1) Överenskommelsen skedde mellan ägaren av fastigheten Fokus 1 och 
representanter från kommunen. Överenskommelsen var en del av den nya utformningen av 
torget som skulle genomföras. 
Avsiktsförklaringen med överenskommelsen var att fastighetsägaren till Focus 1 skulle 
betala arrende för marken i 10 år med en årsarreneavgift på 55 000 kr som 
indexuppräknades för varje år med konsumentprisindex. Efter 10 år skulle Oxelösunds 
kommun fastighetsreglera den del av marken som var berörd och överföra de arrenderade 
ytorna till Fokus 1 genom fastighetsreglering. Köpeskillingen skulle vara den totala avgift 
som betalades in från och med 1996-01-01 till och med 2006-12-31 De inbetalda 
arrendeavgifterna skulle gälla som köpeskilling.  
Vidare informerar tjänsteskrivelsen om att diskussion och förhandling gällande förslag till 
överenskommelse har skett mellan tjänsteman på Kustbostäder och Borox fastigheter AB 
men inte vad överenskommelsen blivit. 
 
Beslut enligt tjänsteskrivelse för överenskommelse 1996 
Beslut tas i Kommunstyrelsen §104 106/07 
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1. Kommunen skall beställa fastighetsreglering hos Lantmäterimyndigheten så att den del 
av Oxelö 7:50 som omfattas av avtalet från 1996 överförs till Fokus 1. 

2. Kommunen betalar halva kostnaden för förrättningen. 
3. Kommunchefen får i uppdrag att göra en genomgång av detta och samtliga muntliga 

avtal och formalisera dem enligt gällande instruktionen samt vidta kraftfulla åtgärder för 
att undvika denna typ av avtal i framtiden inom hela kommunkoncernen. 

 
Inkommen handling 
I en handling inkommen från Borox fastigheter AB till kommunen 2005-02-09 emotsätter sig 
Borox det förslag på arrendekontrakt som är framtaget eftersom det ej stämmer överens 
med ursprunglig överenskommelse mellan parterna, Oxelösunds kommun och 
fastighetsägaren till Fokus 1 med hänvisning till ett exploaterings och förnyelseavtal som 
finns framtaget men inte påskrivet. 
Brevet anger: Avtalet blev ej undertecknat vid denna tidpunkt 1996 beroende på bland 
annat extraordinära kostnader för kommunen i anledning av den överenskommelse som 
träffats mellan parterna såväl muntligt som enligt exploateringsavtalet.  Mot bakgrund av 
ovanstående var parterna överens att Kastanjetten i Oxelösund AB (Kastanjetten blev 
sedan Borox fastigheter AB) under tio år betalade femtiofem tusen kronor per år totalt 550 
000 kr vilket utgjorde betalning av mark för lastintag ny biblioteksentré samt huvudentré och 
café för ICA. Efter avtalsperiodens slut dvs 10 år skall den upplåtna marken övergå i sin 
helhet till Kastanjetten AB utan extra kostnader. Vidare skrivs att de emotser snarast ett 
avtal i linje med den överenskommelse som träffades mellan parterna redan 1996.  
Vid efterforskningar kan konstateras att något avtal inte skapades eftersom ingen påskriven 
handling hittats.  
 
Exploaterings och förnyelseavtal 
Exploateringsavtalet och förnyelseavtalet redogör för kommunens åtaganden för bland 
annat anläggningar av lastkaj, parkeringsplatser, gatubelysning och fastighetsbildning mm 
En av grundförutsättningarna i avtalet är beroende av att detaljplaneförslag antas och 
vinner laga kraft. Vilken detaljplan som avses är inte utskrivet men två detaljplaner finns i 
området och är laga kraftvunnen 1986-31-10 samt 1974-11-15.  Detta innebär att det inte 
kan vara någon av dessa detaljplaner som hänvisning sker till. Detaljplan för Järntorget 
vann laga kraft 2015-05-01. Exploaterings och förnyelseavtalet har inte hittats undertecknat 
utan endast ett utkast har återfunnits. 
 
Ansökan fastighetsreglering 
Ansökan om fastighetsreglering skickades 2015-07-10 till Lantmäteriet. Fastighetsreglering 
har inte kunnat ske tidigare eftersom en fastighetsbildning tidigare stred mot befintlig 
detaljplan. Ny detaljplan vann laga kraft 2015-05-01. Under pågående ärende efterfrågades 
förvärvshandlingar och eftersom dessa inte kunde uppvisas ansåg förrättningslantmätaren 
att genomförande av fastighetsreglering var tvivelaktigt att slutföra. Återtagande av ansökan 
skedde av Mark och exploateringsstrateg med motiveringen att Oxelösunds kommun skulle 
återkomma i ärendet när överenskommelse skett. 
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Innan överenskommelse var klar fick Oxelösunds kommun ny begäran av Borox AB att 
denna part nu vill att fastighetsreglering slutförs med anledning av kommande förändringar 
inom det aktuella bolaget. Därmed behöver ärendet på nytt hanteras och slutföras.  
 
Betalningar enligt tjänsteskrivelse 
För att säkerställa att betalningar har skett enligt den framtagna överenskommelsen som 
angetts i tjänsteskrivelsen har kontroll skett med ekonomiavdelningen på Kustbostäder. 
Information som lämnas till kommunstyrelseförvaltningen är att betalning från 
fastighetsägaren för Fokus 1 har skett år 2005 med 57 200 kr, 2006 med 57 750 kr samt 
2007 med 58 300 kr, totalt 173 250 kr. Inga uppgifter går att få fram att betalning skett 
övriga år. Om betalning skett enligt överenskommelsen hade totalbeloppet varit på 550 000 
kr exklusive indexreglering. I Husar finns uppgifter att avtalet är upplagt mellan 2001-01-01 
och 2011-12-31 men avslutades 2007-12-31. Därmed konstateras att överenskommen 
arrendeavgift som skulle utgöra grund för fastighetsreglering inte erlagts. Obetalda 
kostnader är 420 729 kr. 
 
Byggnation 
Byggnation av enligt överenskommelsen från 1996 ser ut att har blivit utförd. Byggnaderna 
syns på flygfoto från 2005. (Bygglovshandlingar hanteras inte i denna tjänsteskrivelse) 
Muntliga överenskommelser har därefter mest troligt skett som avser byggnation i 
ytterligare omfattning och avser nuvarande ”entrésnurra” samt skärmtak och uteservering 
på ca 310 kvm. Den byggnationen syns påbörjad enligt flygfoto från år 2013. Byggnad för 
kundvagnsgarage, ca 32 kvm finns på flygfoton från 2016. Utkast på anläggningsarrende 
finns med ingen påskriven handling har hittats. Mycket tyder på att avtal för 
anläggningsarrende skulle användas fram till att köp genomfördes genom 
fastighetsreglering. Ytan för kundvagnsgarage går dock inte att sälja eftersom det är allmän 
plats i detaljplanen. 
Den nya detaljplanen för Järntorget vann laga kraft 2015-05-01. Planbestämmelserna för 
allmänna platser anges i detaljplanen bland annat som Torg med förklaringen gångtrafik, 
handel, lekplats, scen och publik verksamhet. Kvartersmark finns angivet i detaljplanen och 
avser ytorna där byggnation finns idag. Vid granskning av dokument som är kopplat till 
detaljplanearbetet som utfördes finns det uppgifter framtagna till samrådshandlingen att 
kundvagnsgarage får finnas inom parkeringsytan. I den lagakraftvunna handlingen är 
”kundvagnsgarage får finnas” borttaget i teckenförklaringen på plankartan genom förändring 
av markanvändningen för allmän plats. 
 
Värdering 2019 
Värdering av markområdet är framtagen av Forum Fastighetsekonomi och gäller den del 
som finns enligt senare överenskommelse. Värderingen anger ett marknadsvärde är  
2000 kr kvm / BTA. 
 
 
Rekommendation 
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1. Fastighetsreglering sker enligt överenskommelse från 1996 och den del av 
totalbeloppet som inte är betald betalas till Oxelösunds kommun. 
Det innebär 420 729 kr kronor. Enligt beslut 106/07 ansöker Oxelösunds kommun om 
fastighetsreglering när inbetalning skett enligt framtagna handlingar. Oxelösunds 
kommun står även för halva förrättningskostnaden enligt samma beslut.  
Överenskommelsen kan skrivas i ansökan om fastighetsreglering. Kartbild med blå 
markering. 

2. För byggnation efter 2013 träffas överenskommelse om fastighetsreglering varvid Borox 
AB av kommunen köper den mark på vilken den utbyggda entrén till ICA uppförts. 
Gäller ej överenskommelse från 1996. Se kartbild med röd markering. 
Fastighetsreglering ansöks hos Lantmäteriet. Samtliga förrättningskostnader betalas av 
ägaren till Fokus 1. 

3. Innan handlingar slutförs säkerställs genom avtal att Oxelö energi får rätt att ha 
ledningar under jord på den mark som ingår i överenskommelse gällande 
fastighetsreglering och köp.  

4.   Frågan om upplåtelse av allmän plats för den yta på Järntorget som idag utgör 
allmän plats och som innehåller kundvagnsgarage hänvisas till Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden för tecknande av nödvändiga handlingar. 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks Focus 1, Fastighetsreglering  
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
 
Fastighetsreglering av markytor på del av Oxelö 7:50 i anslutning till fastigheten Fokus 1 
sker enligt överenskommelse från 1996 då kommunen erhållit full betalning enligt 
överenskommelsen och under förutsättning att Oxelö energi ges genom avtal rätt att ha 
ledningar under jord på aktuell mark.   
Kommunchef ges i uppdrag att träffa överenskommelse om fastighetsreglering avseende 
kommunal mark som under 2013 bebyggts vid entré till ICA varvid Borox AB av kommunen 
köper den aktuella marken och att pris för marken utgörs av aktuellt marknadsvärde för 
marken 2019 enligt särskild värdering. Oxelö energi ges genom avtal rätt att ha ledningar 
under jord på aktuell mark Samtliga förrättningskostnader betalas av ägaren till Fokus 1. 
Frågan om upplåtelse av allmän plats för den yta på Järntorget som idag utgör 
allmän plats och som innehåller kundvagnsgarage hänvisas till Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden för tecknande av nödvändiga handlingar. 
______ 
 
Beslut till: 
MEX (FÅ) 
KC (FÅ) 
MSF (FÅ) 
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Ks § 62        Dnr KS.2019.26               
 
 
Remiss - Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för 
kommuner och landsting (SOU 2018:74)  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Bifall till framskrivet remissvar gällande utredning SOU 18:74, Översyn av 
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting. 
 
 
Sammanfattning 
 
Den kommunalekonomiska utjämningen består av inkomstutjämning, kostnadsutjämning, 
strukturbidrag, införandebidrag och regleringsbidrag/avgift. 
 
Utjämningssystemets syfte är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla 
kommuner och landsting att kunna tillhandahålla sina invånare service oberoende av 
skattekraft och opåverkbara strukturella kostnader.  

 
Många av de förslag som utredaren föreslår i utredningen ”Lite mer lika” SOU 2018:74 
förhåller sig Oxelösunds kommun positiv till. Det gäller bland annat att index, 
kostnadsberäkningar och undersökningar skall vara så aktuella som möjligt och att de hålls 
uppdaterade och aktuella kontinuerligt. Två års eftersläpning som kostnadsutjämningen 
bygger på i dag, kan accepteras, men allt därutöver bör elimineras. Utredaren har tacksamt 
observerat detta, men i liggande förslag kvarstår ändå parameter som uppdateras mera 
sällan vilket Oxelösunds kommun tycker är olyckligt. 

 
En övergripande princip i utredningen handlar om att socioekonomi är ett bredare begrepp 
än bara utländsk härkomst och att socioekonomin skall få större genomslag i 
kostnadsutjämningen. I detta begrepp lägger utredningen sådana faktorer som föräldrar 
med låg utbildningsnivå, hushåll med låg disponibel inkomst och barn där minst en förälder 
har varit kort tid i Sverige Den socioekonomiska principen slår bland annat igenom i 
delmodellerna förskola och gymnasieskola, den föreslagna nya delmodellen för 
vuxenutbildning och delmodellen för individ och familjeomsorg (IFO-modellen). Detta är 
förändringar som Oxelösunds kommun stödjer inte minst med anledning av de stora 
samhällsförändringar som skett som en konsekvens av den stora mängden flyktingar som 
kom till Sverige under 2015 - 2016. 

 
Utredningen föreslår att lön även fortsättningsvis ska ingå som utjämningsfaktor. Utredaren 
menar att eftersom lönekostnaderna otvetydigt påverkar produktionskostnaderna och är 
starkt kopplade till strukturella skillnader så är det motiverat att behålla variablerna i 
modellen. Vissa justeringar föreslås dock, som att lönekompensationen redovisas i 
respektive verksamhetsmodell i stället för i en separat lönemodell. Utredaren lämnar också 
förslag om att tex lönekostnadsindex skall uppdateras till aktuell nivå.  
Oxelösunds kommun anser att det sistnämnda gör att kostnadsutjämningen förenklas och 
blir lättare att förstå vilket också gör att trovärdigheten för systemet ökar. Utredningens 
förslag om att skapa en mer renodlad verksamhetsmodell skulle dessutom skapa ett mer 
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enhetligt system för kostnadsutjämning, vilket också, enligt Oxelösunds kommun, skulle 
förenkla och öka trovärdigheten för systemet. 
 
Oxelösunds kommun vill generellt komma ifrån riktade statsbidrag i så stor omfattning som 
möjligt. Oxelösunds kommun menar att det är mycket bättre för den enskilda kommunen att 
styra över pengarna utifrån sina lokala förutsättningar än att någon annan skall tala om vad 
pengarna skall användas till. Små kommuner har också begränsade resurser att söka 
riktade statsbidrag. Detta innebär att Oxelösunds kommun föredrar ett generellt statsbidrag 
i kombination med en socioekonomisk kompensation i kostnadsutjämningen, i stället för det 
för det förslag som utredaren föreslår nämligen att det riktade statsbidraget (likvärdig skola) 
är tillräcklig socioekonomisk kompensation till kommunerna för grundskolan. 

 
Eftersom förslaget till kostnadsutjämning innehåller många förslag som förbättrar 
och uppdaterar systemet tycker Oxelösunds kommun att är det av stor vikt att 
förslaget till ny kostnadsutjämning genomförs så snabbt som möjligt och då helst 
redan till 2020. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Bifall till framskrivet remissvar gällande utredning SOU 18:74, Översyn av 
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Ekonomichefen (FÅ) 
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Ks § 63        Dnr KS.2019.14               
 
 
Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 2019  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsens egna ekonomiska uppföljning per mars godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har ett anslag på 87 446 tkr som består av en grundbudget, 86 779 tkr 
och ett tilläggsanslag, 667 tkr. 
Kommunstyrelsen förutser i nuläget ett överskott på 14 300 tkr för helåret 2019. 
Orsaken till det positiva utfallet är budgeterade driftkostnader för en LSS 
gruppbostad, 4 500 tkr, som inte kommer att användas under 2019. Dessutom 
finns en eventuell tilldelning på 10 000 tkr till Vård- och omsorgsnämnden inom 
kommunstyrelsens ram som kommunstyrelsen inte kommer att använda. För övrigt 
förutser kommunstyrelsen ett underskott på 200 tkr, på grund av högre ersättningar 
för förlorad arbetsförtjänst och högre sammanträdesarvoden för kommunstyrelsens 
del. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens egna ekonomiska uppföljning per mars godkänns. 
 
______ 
 
Beslut till: 
CON (fk) 
Ekonomichef (fk) 
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Ks § 64        Dnr KS.2019.41               
 
 
Ekonomisk uppföljning för hela kommunen 2019  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Den ekonomiska uppföljningen per mars godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
I mål och budget 2019 har kommunen ett årsresultat på 11,4 mkr och ett resultat enligt 
kravet på balans i kommunernas ekonomi på 11,4 mkr. Kommunstyrelsen har beslutat att 
överskottet från skadefonden på 0,3 mkr överförs till kommunens reserv för oförutsedda 
utgifter. Budgeten för kommunens reserv för oförutsedda utgifter uppgår därmed till  
-7,4 mkr och det budgeterade resultatet försämras därmed till 11,1 mkr. 
Resultatet för 2019 kommer enligt prognosen att uppgå till 0,4 mkr, vilket är en försämring 
med -10,7 mkr gentemot budget.  
Verksamheterna bedömer ett sammanlagt budgetunderskott på -9,8 mkr, beroende på 
Kommunstyrelsens överskott med 14,3 mkr, Utbildningsnämndens underskott med  
-14,5 mkr, Vård- och omsorgsnämndens underskott med -10,4 mkr, Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens överskott med 0,7 mkr och Kultur- och fritidsnämndens 
överskott med 0,1 mkr.  
Exploateringsverksamheten bedöms att hålla sin budget på 9,4 mkr. 
I finansförvaltningen medför intäkterna från skatter och statsbidrag ett budgetunderskott på 
-2,7 mkr.  
Kostnaderna för pensioner bedöms att bli högre än budget, -2,6 mkr. Prognosen grundas 
på beräkningar från Skandia, som görs två gånger om året. Prognosen är baserad på 
Skandias senaste prognos som gjordes i samband med årsbokslut 2018 
Finansnettot blir positivt beroende på högre utdelning och lägre räntekostnader än 
budgeterat. Budgeterade räntekostnader baserades på en investeringsplan för 2018 och 
2019 som var högre än investeringstakten har varit. Helårsprognosen är ett överskott på 5,2 
mkr, 0,3 mkr bättre än budget. 
Förra årets lägre investeringstakt har också påverkat årets avskrivningskostnader som är 
1,6 lägre än budget.  
Kommunens reserv för oförutsedda utgifter på ursprungligt 7,1 mkr har inte 
utnyttjades i dagsläget, men förväntas går åt under året. Överskottet från 
skadefonden på 0,3 mkr har överförts till kommunens reserv för oförutsedda 
utgifter och därmed uppgår reserven till  
7,4 mkr. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks  
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Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Den ekonomiska uppföljningen per mars godkänns. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Utbildningschef (FK) 
Socialchef (FK) 
Miljö- och samhällsbyggnadschef (FK) 
Kultur- och fritidschef (FK) 
Ekonomichef (FK) 
Redovisningschef (FK) 
Controller (FK) 
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Ks § 65        Dnr KS.2019.45               
 
 
KS konsekvensbeskrivning 2020-2022  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsens konsekvensbeskrivning 2020-2022 fastställs och överlämnas till   

mål- och budgetberedningen. 
2. Kommunchefen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen vid sammanträdet 

i maj 2019 för redovisning, och eventuellt förslag till beslut, gällande kostnad för 
räddningstjänst 2020. 

 
3. Meningen "Inom fastighet medför de reducerade kostnaderna att 

kommunen får sämre förutsättningar att genomföra nödvändigt underhåll" 
sid 2 stryks. 

 
 
 
Sammanfattning 
 
Mål- och budgetberedningen har utarbetat preliminära ekonomiska ramar och mål för 
budgetperioden 2020-2022 samt uppdragit till kommunens nämnder att beskriva sin 
verksamhet för budgetperioden utifrån preliminära ramar och mål.  
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till konsekvensbeskrivning i enlighet 
med mål- och budgetberedningens anvisningar.  
Förslaget redovisar möjliga kostnadsförändringar samt effektiviseringar som medför lägre 
kostnader med ca 2.2 mkr per år under budgetperioden. Vidare redovisas möjliga 
förändringar i intäkter som medför ökade intäkter med 110 tkr per år. 
Totalt sett redovisar konsekvensbeskrivningen en budget i balans för budgetperioden. 
I samband med kommunstyrelseförvaltningens arbete med konsekvensbeskrivningen har 
Nyköpings kommun aviserat kostnadsökningar för kommunens räddningstjänst 2020 med 
ca 450 tkr. Av tidsskäl har inte kostnadsökningen kunnat beaktas i 
konsekvensbeskrivningen. 
Förvaltningen föreslår att konsekvensbeskrivningen fastställs och överlämnas till mål- och 
budgetberedningen. 
Förvaltningen föreslår vidare att kommunchefen får i uppdrag att återkomma till 
kommunstyrelsen i maj 2019 för redovisning, och eventuellt förslag till beslut, 
gällande kostnaden för räddningstjänst 2020. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ksf 2019-04-11 
KS konsekvensbeskrivning 2020-2022 version 2019-04-16.pdf  
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Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 

1. Kommunstyrelsens konsekvensbeskrivning 2020-2022 fastställs och överlämnas till   
mål- och budgetberedningen. 

2. Kommunchefen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen vid sammanträdet i  
maj 2019 för redovisning, och eventuellt förslag till beslut, gällande kostnad för 
räddningstjänst 2020. 
 
 
Förslag 
 
Klas Lundbergh (L) yrkar att meningen "Inom fastighet medför de reducerade 
kostnaderna att kommunen får sämre förutsättningar att genomföra nödvändigt 
underhåll" sid 2 stryks. 
 
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande börjar med att fråga om Klas Lundberghs (L) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.  
Därefter frågar ordförande om framskrivet förslag punkt 1 och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt denna. 
Därefter frågar ordförande om framskrivet förslag punkt 2 och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.  
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunchef (FK) 
Säkerhetsstrateg/Utredare (FÅ) 
Kommunstrateg (FÅ) 
Mål-och budgetberedningen (FÅ) 
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Ks § 66        Dnr KS.2019.56               
 
 
Investering Stenviks förskola  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Stenviks förskolas huvudbyggnad byggs om för att åstadkomma ytterligare 30 
förskoleplatser. Genom skapandet av en utomhusavdelning och en anpassning av de 
lokaler som huserar Stenviks omsorg på kvällar, nätter och helger. 
 
Investering Stenviks förskola etapp 1 om 940 tkr godkänns 
 
Projektplan för Stenviks förskola etapp 1 godkänns 
 
Finansiering sker genom att medel tas ur investeringsanslag för Ramdalsskolans kök 
 
Fastighetsekonom utses till beslutsattestant. 

 
Kommunchef ges i uppdrag att till majsammanträdet återkomma med förslag till 
fortsatt utbyggnad av Stenviks förskola i en andra etapp. 
 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämnden behandlar vid sitt sammanträde 2019-04-08 förslag från 
Utbildningsförvaltningen om utökning av förskolelokaler idag och kommande behov vid en 
eventuell utökning av antalet elevplatser vid Peterslundsskolan. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i december 2018 (KS 2018 § 238) att, 
under våren och sommaren 2019, genomföra lokalanpassningar vid kommunens nuvarande 
F-5 skolor inför övergången till ny skolorganisationen F-6, 7–9 med start ht-19 som 
beslutats av Utbildningsnämnden. Lokalanpassningarna sker till en kostnad av 0,6 mkr och 
inbegriper bl.a. lokalanpassningar på Peterslundsskolan. 
 
Enligt Utbildningsförvaltningen har det under året inträffat ett flertal fall där vårdnadshavare 
väljer att bosätta sig i Nyköping när skolplats inte kan garanteras. Även inom förskolan finns 
det enligt Utbildningsförvaltningen i dagsläget platsbrist och behovet av förskoleplatser 
bedöms öka de kommande åren.  
 
Med anledning av att Utbildningsnämndens uppskattning av kommande behov av 
skollokaler inom ramen för MBB 2019—21 gavs kommunchefen i uppdrag att utarbeta 
förslag till långsiktig användning av Peterslundsskolan. Idag rymmer Peterslundsskolan 40 
elever per årskurs F-6, har idag lokaler som inte är anpassade till modern pedagogik och 
har därtill ett eftersatt underhåll som bidrar till att driftskostnaderna för skolan i termer av 
energikostnader är högre än vad de bör vara. Till skolstart 2019 önskade 54 
vårdnadshavare Peterslundsskolan i första hand medan skolan har plats för 40 elever i 
varje årskurs (totalt 280 elever).  
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Kommunchefen har på delegation fattat beslut om en förstudie inför förprojektering av 
Peterslundsskolan. Denna har som ett av sina första uppdrag att besvara frågan om skolan 
efter ombyggnation kan ta emot 55 elever i per årskurs (F-6). Ett resultat av denna förstudie 
kan vara att en eller flera av de förskoleavdelningar som idag ryms i huvudbyggnaden på 
Peterslundsskolan inte längre kommer att kunna rymmas där. Vid en omställning av skolan 
skulle alltså dessa förskoleplatser behöva beredas på annan plats i kommunen. I detta 
sammanhang bör alltså antalet förskoleplatser utökas i kommunen för att svara upp mot 
nuvarande behov och vara del av eventuellt kommande behov av förskoleplatser med 
anledning av en eventuell omställning av Peterslundsskolan. 
 
På Stenviks förskola kan ytterligare förskoleplatser tillskapas i två etapper. Etapp 1 
innefattar en ombyggnation av den fastighet som idag har plats för 80 förskolebarn. Efter 
ombyggnation kan Stenviks förskola ta emot ytterligare 30 barn. I samband med den 
föreslagna ombyggnationen skapas möjligheter till en utomhusavdelning och en anpassning 
föreslås ske av lokalerna för Stenviks omsorg på kvällar, nätter och helger. Genom 
åtgärden åstadkoms ett bättre lokalutnyttjande. Ombyggnation bedöms kunna ske under 
sommaren 2019. Dessa åtgärder beräknas kosta 940 tkr varav 190 tkr utgör avsättning för 
osäkerhet och risk.  
 
I en andra etapp kan kapaciteten vid förskolan utvecklas ytterligare. Denna ombyggnation 
innebär i så fall ombyggnad av den del av fastigheten som idag är ateljé och gymnastiksal 
samt en byggnation av gångtunnel mellan huskropparna. Vid denna ombyggnation skapas 
plats på förskolan för ytterligare 20 barn och kostnaden beräknas till 2,5 mkr varav 0,5 mkr 
utgör avsättning för osäkerhet och risk. En eventuell ombyggnation beräknas kunna ske 
under hösten 2019.  
 
Genom ombyggnation av Stenviks förskola tillskapas ytterligare förskoleplatser utifrån det 
behov som redan finns idag och om båda ombyggnationerna sker så bereds möjlighet att 
rymma del av de förskolebarn som vid en eventuellt kommande ombyggnad av 
Peterslundsskolan inte kommer att rymmas i skolan. 
 
Skulle en ombyggnation av Peterslundsskolan inte rymma de nuvarande 
förskoleavdelningarna i Peterslundsskolans huvudfastighet kommer behov finnas av att 
utveckla en ny förskola på annan plats i kommunen med upp till 6 avdelningar. Detta 
klarläggs via den förstudie inför förprojektering av Peterslundsskolan som äger rum. 
Förvaltningschefen för Utbildningsförvaltningen föreslås av Utbildningsnämnden få i 
uppdrag att återkomma till nämnden kring eventuellt behov av ny förskola. 

 
Kommunstyrelseförvaltningen har bedömt den begäran om ombyggnation som 
inkommit från Utbildningsförvaltningen och som behandlas av nämnden vid sitt 
sammanträde den 8:e april. Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det 
ökade behovet av förskoleplatser motiverar genomförande av den föreslagna 
första utbyggnationen av Stenviks förskola. Utbyggnation av Stenviks förskola i en 
andra etapp bör beredas ytterligare. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför 
att 940 tkr avsätts för investering i utbyggnation av Stenviks förskolas 
huvudbyggnad för att bereda ytterligare 30 förskoleplatser samt att kommunchefen 
ges i uppdrag att återkomma med förslag till eventuell ytterligare ombyggnation av 
Stenviks förskola vid Kommunstyrelsens majsammanträde. 
 
 
Beslutsunderlag 
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Tjänsteskrivelse Ks Ombyggnation Stenviks förskola 
Protokoll 2019-04-08 - Un § 24.docx 
Projektplan Ombyggnation Stenviks förskola  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Stenviks förskolas huvudbyggnad byggs om för att åstadkomma ytterligare 30 
förskoleplatser. Genom skapandet av en utomhusavdelning och en anpassning av de 
lokaler som huserar Stenviks omsorg på kvällar, nätter och helger. 
 
Investering Stenviks förskola etapp 1 om 940 tkr godkänns 
 
Projektplan för Stenviks förskola etapp 1 godkänns 
 
Finansiering sker genom att medel tas ur investeringsanslag för Ramdalsskolans kök 
 
Fastighetsekonom utses till beslutsattestant. 

 
Kommunchef ges i uppdrag att till majsammanträdet återkomma med förslag till 
fortsatt utbyggnad av Stenviks förskola i en andra etapp. 
 
 
Förslag 
 
Klas Lundbergh (L), Britta Bergström (S), Stefan Johansson (M) yrkar bifall till 
framskrivet förslag 
 
______ 
 
Beslut till: 
Ekonomichef (FÅ) 
Utbildningsnämnden (FK) 
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Ks § 67        Dnr KS.2019.58               
 
 
Avtal med de kommunala bolagen  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen avför punkterna avseende nya styrdokument för kommunala bolagen och 
återrapport Kustbostäder av ägardirektiv om effektiviseringsplan för kommunuppdragen från 
balanslista. 
Ny punkt tillförs balanslistan med uppdrag till kommunchefen att utveckla avtal för de 
uppdrag som Kustbostäder AB fullgör avseende drift och förvaltning av 
verksamhetsfastigheter och underhåll och skötsel av gata/park på med 
återrapporteringstidpunkt december 2019.  
 
Sammanfattning 
 
I kommunstyrelsens balanslista återfinns punkterna Nya styrdokument för kommunala 
bolagen samt Återrapport Kustbostäder av ägardirektiv om effektiviseringsplan för 
kommunuppdragen. Inom ramen för dessa punkter lämnas uppdrag till kommunchefen att i 
samråd med de berörda förvaltningarna och bolagen upprätta förslag till avtal för 
kommunuppdragen avseende fastigheter och gata/park. Vidare framgår att kommunchefen 
får i uppdrag att tillsammans med berörda parter ta fram en målbild över framtidens 
gata/park verksamhet. Målbilden skulle ha redovisats till kommunstyrelsen det första 
halvåret 2016. 
Bakgrunden till dessa uppdrag är den omarbetning av ägardirektiv till de kommunala 
bolagen som skedde under 2014 och 2015. Vid omarbetning av ägardirektiven 
konstaterades att dessa inte skulle tyngas av detaljuppgifter och därför föreslogs att 
uppgifter rörande styrning av en mer detaljerad art skulle överföras till avtal mellan de 
uppdragsgivande nämnderna och styrelserna och det utförande bolaget. Med anledning av 
detta beslutades om ovanstående beslut. 
Vad avser Återrapport Kustbostäder av ägardirektiv om effektiviseringsplan för 
kommunuppdragen avslutades ärendet 2018-06-29. Sista protokollsanteckning var 2017-
02-27 då vd för Kustbostäder redovisar pågående arbete rörande Gata/Park för KSAU.  
Avtal finns för närvarande inte upprättade för något av de uppdrag som de kommunala 
bolagen fullgör på uppdrag av nämnderna. Då det gäller fastighet behandlade 
Kommunstyrelsen ärende om förvaltarprocessen vid marssammanträdet 2019 varvid 
konstaterades att för att driva diskussionen om avtal i hamn enligt den standard som är 
gällande i fastighetsbranschen benämnd ABFF krävs tillskott av kapacitet i termer av en 
fastighetsansvarig. 
För de uppdrag som Kustbostäder fullgör avseende Gata/Park har förändringar inom detta 
område skett sedan uppdraget lämnades till kommunchefen. Ansvaret för 
beläggningsarbete har återtagits av Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen som nu själva 
svarar för upphandling och genomförande av beläggningsarbeten. Mellan Miljö och 
samhällsbyggnadsförvaltningen och Kustbostäder pågår för närvarande ett arbete där 
nyckeltal utarbetas för att styra verksamheten. Vidare förs en diskussion mellan parterna 
rörande hur och på vilket sätt fakturering av genomförda uppdrag ska ske från 
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Kustbostäder. De försök som gjorts för att nå överenskommelse kring uppdragen har ej varit 
framgångsrika.  
Då dessa uppdrag nu belastat balanslistan under lång tid och förutsättningarna för 
uppdraget ändrats genom bl.a. senare revidering av ägardirektivet förslås att dessa 
uppdrag stryks från balanslistan. Istället föreslås ny punkt införas till KS balanslista som 
innehåller uppdrag till kommunchefen att utveckla avtal för de uppdrag som Kustbostäder 
AB fullgör avseende drift och förvaltning av verksamhetsfastigheter och underhåll och 
skötsel av gata/park på uppdrag av Miljö och samhällsbyggnadsnämnden. Åter-
rapporteringstidpunkt för detta arbete föreslås till december 2019 så att avtal tas fram för de 
uppdrag som reglerar lämnade uppdrag avseende budget 2020. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsen avför punkterna avseende nya styrdokument för kommunala bolagen och 
återrapport Kustbostäder av ägardirektiv om effektiviseringsplan för kommunuppdragen från 
balanslista. 
Ny punkt tillförs balanslistan med uppdrag till kommunchefen att utveckla avtal för de 
uppdrag som Kustbostäder AB fullgör avseende drift och förvaltning av 
verksamhetsfastigheter och underhåll och skötsel av gata/park på med 
återrapporteringstidpunkt december 2019.  
 
______ 
 
Beslut till: 
Per Alm, vd Kustbostäder 
Ekonomiavdelningen 
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Ks § 68        Dnr KS.2019.22               
 
 
Yttrande över revisionsrapport - integrationen av nyanlända  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar utarbetat svar på de förtroendevalda revisorernas synpunkter med 
anledning av revisionsrapport Integration av nyanlända. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige antog 2015 kommunens Integrationsplan med det övergripande målet 
att 50 % av alla nyanlända ska ha egen försörjning inom etableringsperioden. Med egen 
försörjning avses arbete, studier eller a-kassa. Målet ska mätas 2018 samtidigt som planen 
i mellantiden kompletterats, förtydligats och tillförts en konkret åtgärdsplan.  
Åtgärdsplanen har tagits fram av integrationsnätverket där kommunens samtliga 
förvaltningar och bolag ingår. Arbetet har inriktats på att ta fram konkreta åtgärder som 
underlättar och förbättrar integrationen av de nya medborgare som kommer till Oxelösund 
från andra länder och kulturer. Åtgärdsplanens åtgärder har hittills följts upp inom 
integrationsnätverket men har inte beslutats av Kommunstyrelsen.  
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunens arbete med 
integration av nyanlända vuxna med uppehållstillstånd. Syftet har varit att bedöma om 
arbetet med integration sköts på ett ändamålsenligt sätt.  
EY:s övergripande bedömning är att kommunens arbete med integration av nyanlända i de 
flesta hänseenden fungerar bra. EY rekommenderar dock att Kommunstyrelsen tydliggör 
styrning och uppföljning av arbetet. 
De förtroendevalda revisorerna gör med anledning av revisionsrapporten följande 
bedömning: 

- Kommunen har en ändamålsenlig organisation med fungerande former för 
samverkan och samarbete på operativ nivå både internt och externt 

- Kommunfullmäktiges integrationsmål behandlas årligen i mål- och budget samt i 
delårs- och årsredovisningarna men att de inte har mätts och följts upp sedan 2016 

- Styrelse och nämnder har införlivat fullmäktiges mål i sina verksamhetsplaner. Då 
de inte har brutits ner kan integrationsinsatserna på nämndnivå vaken styras eller 
följas upp 

- Det är positivt att det nu ska påbörjas ett arbete med att utveckla mål och mått 
- Det kan övervägas om ansökningar om externa bidrag till integration bör kanaliseras 

och sammanhållas via integrationssamordnaren 
De förtroendevalda revisorerna instämmer i EY:s rekommendationer att Kommunstyrelsen 
behöver ta ett starkare grepp över arbetet med integrations- och åtgärdsplanen samt att 
målet behöver definieras tydligare, målsättas, kontinuerligt följas upp och utvärderas så att 
lämpliga åtgärder kan vidtas redan under etableringsperioden. 
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Kommunfullmäktiges integrationsmål behandlas årligen i mål- och budget samt i delårs- och 
årsredovisningarna men att de inte har mätts och följts upp sedan 2016 

Då integrationsplanen fastställdes i slutet av 2015 tolkade Kommunstyrelseförvaltningen att 
målsättningen för arbetet med start under 2016 skulle följas upp efter två år, det vill säga 
2018 då målet är formulerat att de 50 % av de nyanlända ska ha egen försörjning efter 
etableringsperioden som just är två år. Detta utgör anledningen till att uppföljning inte skett.  
Individer, framförallt i studier på SFI och i etableringsprogram har under denna tid följts upp 
systematiskt och kontinuerligt genom individuella planer samt genom en samling 
verksamhetsövergripande och relevanta uppföljningsvariabler inom integrationsnätverket. 
Styrelse och nämnder har införlivat fullmäktiges mål i sina verksamhetsplaner. Då de inte 
har brutits ner kan integrationsinsatserna på nämndnivå vaken styras eller följas upp 

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i revisorernas synpunkt. Förvaltningen har inom 
ramen för MBB 2020-22 fått i uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete som innefattar 
såväl mål och mått för fullmäktige och nämnd, som en revidering av åtgärdsplanen.  
Arbetet förväntas leda till att KF:s mål följs upp på ett mer ändamålsenligt sätt, att 
nämnderna bryter ner det övergripande målet i, för nämnderna, mer relevanta mål, samt att 
en tydligare rapportering av åtgärder i integrationsplanens del 2, dvs åtgärdsplanen 
utarbetas till kommunstyrelse. 
Det kan övervägas om ansökningar om externa bidrag till integration bör kanaliseras och 
sammanhållas via integrationssamordnaren  

Det kommunala integrationsarbetet stöds till viss del av bidrag som antingen betalas ut som 
en schablonersättning eller söks. 
Kommunstyrelseförvaltningen utredde frågan om att ensa återsökningen av bidrag 
via en controller under 2017. De värderingar som då gjordes landade i slutsatsen 
att det var mer framgångsrikt och bättre att varje verksamhet, där insikten om de 
aktuella individerna är som störst, är de mest lämpade för detta ändamål. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks 
Missiv - integrationen av nyanlända 
Revisionsrapport - granskning av integration av nyanlända  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsen antar utarbetat svar på de förtroendevalda revisorernas synpunkter med 
anledning av revisionsrapport Integration av nyanlända. 
 
 
 
 
______ 
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Beslut till: 
Kommunfullmäktige (FK) 
Revisorerna (FK) 
Kommunchef (FK) 
Integrationssamordnare (FK) 
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Ks § 69        Dnr KS.2018.211               
 
 
Samverkansöverenskommelse med Polisen 2019-2022  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att teckna en 

samverkansöverenskommelse med Polismyndigheten som har en inriktning enligt 
kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

2. Kommunstyrelsen ordförande utses att representera kommunstyrelsen i 
samverkansarbetets styrgrupp i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag 
till samverkansöverenskommelse. 

 
 
Sammanfattning 
 
Polismyndigheten har lämnat ett förslag till samverkansavtal för polisens och kommunens 
gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Avtalets innebörd är, i 
korthet, att en centralt fastställd handlingsplan ersätts med överenskommelser på 
verksamhetsnivå. 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att den samverkansform som avtalet beskriver 
mycket väl stämmer överens med hur kommunen vill arbeta. Emellertid bedöms det avtal 
som föreslås av Polismyndigheten som alltför formaliserat och fokuserat på 
avtalsförhållandet.  
Kommunstyrelseförvaltningen har därför upprättat ett alternativt förslag som tillgodoser 
parternas önskan om en ny samverkansform, men som fokuserar mer på det gemensamma 
samverkansarbetet och mindre på parternas juridiska skyldigheter.  
Förvaltningens förslag markerar också att samverkansarbetet ska bedrivas inom ramen för 
befintliga resurser. En ytterligare skillnad mellan de två avtalsförslagen är att förvaltningen, i 
sitt förslag, har utökat organisationen för samverkansarbetet med en styrgrupp med politisk 
representation. 
Förslaget har lämnats till Polismyndigheten som ännu inte har inte lämnat några 
synpunkter.  Det finns därför inget förslag till överenskommelse som parternas handläggare 
är överens om och som kan beslutas för närvarande.  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag 
att teckna en samverkansöverenskommelse med polismyndigheten som har en inriktning 
enligt förvaltningens förslag. 
Förvaltningen föreslår också att kommunstyrelsen ordförande utses att 
representera kommunstyrelsen i samverkansarbetets styrgrupp i enlighet med 
förvaltningens förslag till samverkansöverenskommelse. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ksf 2019-03-28 
Oxelösunds förslag, version 2019-02-20.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 

1. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att teckna en 
samverkansöverenskommelse med Polismyndigheten som har en inriktning enligt 
kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

2. Kommunstyrelsen ordförande utses att representera kommunstyrelsen i 
samverkansarbetets styrgrupp i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag 
till samverkansöverenskommelse. 

 
Förslag 
 
Linus Fogel (S) yrkar bifall till framskrivet förslag. 
 
Stefan Johansson (M) yrkar att under beslutspunkt 2 lägga till att oppositionsrådet 
ska ingå i samverkansarbetets styrgrupp. 
 
Linus Fogel (S) yrkar avslag på Stefan Johanssons (M) yrkande under 
beslutspunkt 2 att oppositionsrådet ska ingå i samverkansarbetets styrgrupp. 
 
 
Britta Bergström (S), Patrik Renfors (V) yrkar bifall till Linus Fogels (S) yrkande. 
 
Katarina Berg (M) yrkar bifall till Stefan Johanssons (M) yrkande. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut under beslutspunkt 2. 
Ordförande börjar med att fråga om kommunstyrelsen ställer sig bakom 
beslutspunkt 1, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt denna. 
Därefter ställer ordförande Stefan Johanssons (M) yrkande att under beslutspunkt 
2 lägga till att oppositionsrådet ska ingå i samverkansarbetets styrgrupp, mot Linus 
Fogels (S) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Linus 
Fogels (S) avslagsyrkande 
 
 
Reservation 
 
Stefan Johansson (M) reserverar sig mot beslutspunkt 2. 
______ 
 
Beslut till: 
Säkerhetsstrateg (FÅ)
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Ks § 70        Dnr KS.2018.217               
 
 
Uppföljning av räddningstjänst 2019  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Uppföljning av räddningstjänstens verksamhet för 2018 samt per februari 2019 
godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-08, § 28 om en utökad återrapportering till 
kommunstyrelsen, av räddningstjänstens verksamhet och ekonomi.  
I aktuell uppföljning redovisas Myndighetens för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
årsuppföljning 2018 av kommunens uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). 
Uppföljning redovisar kommunens arbete enligt LSO, beträffande bland annat egenkontroll, 
resurser och utbildning, intern styrning, tillsyn samt brand- och olycksförebyggande arbete. 
Uppföljningen redovisar också Sörmlandskustens räddningstjänsts egen 
verksamhetsuppföljning för 2018 samt per februari 2019. I verksamhetsuppföljningen 
jämförs Oxelösunds kommun med övriga kommuner inom räddningstjänstens geografiska 
område. Bland annat beträffande utbildning, operativa händelser samt ekonomi.  
Av uppföljningen framgår bland annat att färre personer utbildades 2018 i jämförelse med 
2017. Orsaken är dels att kommunens elever i skolår 7 inte deltog i de säkerhetsdagar som 
anordnades av Nyköpings kommun, dels att kommunstyrelseförvaltningen anordnade färre 
säkerhetsutbildningar för personalen. 
I resultaträkningen, per december 2018, redovisas ett positivt resultat för Oxelösund med 
158 tkr. Beloppet har krediterats Oxelösunds kommun. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att uppföljningen godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ksf 2019-03-27 
Årsuppföljning 2018 Oxelösund LSO.docx 
Verksamhetsuppföljning 2019-02-27.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Uppföljning av räddningstjänstens verksamhet för 2018 samt per februari 2019 
godkänns. 
 
 
______ 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 32  
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen  2019-04-24  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Beslut till: 
Säkerhetsstrateg (FK) 
Sörmlandskustens räddningstjänst, Patrik Kullman och Thomas Ydrenius (FK) 
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Ks § 71        Dnr KS.2018.96               
 
 
Fortsatt sanering Ramdalsskolan  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att fortsätta saneringen av Ramdalsskolan 
etapp 4-7. 

2. Investeringen på 8 300 tkr. 7 800 tkr finansieras ur MBB investeringsplan 2019-2021 
resterande 500 tkr finansieras ur Ramdalsskolans kök 2019. 

3. Godkänna projektplanen för fortsatt sanering av Ramdalsskolan etapp 4-7. 
4. Som attestant för projektet utses Fastighetsekonom. 

 
 
Sammanfattning 
 
I samband med fastighetsarbeten i Ramdalsskolan under sommaren 2017 upptäcktes 
fuktskador i skolans innerväggar. Vid provtagning har mikrobiell påväxt upptäckts. Sanering 
av skolans lokaler behöver ske och planeras i fem etapper för skolverksamhet, två etapper 
för förskoleverksamhet samt en etapp för kök/matsal/fritids. Vi har tidigare startbesked och 
investeringsbeslut för etapp 1, 2a, 2b samt etapp 3. 
Sanering av etapp 1, 2a och 2b genomfördes under 2018. Etapp 3 slutfördes under mars 
2019. Resterande etapper planeras i direktanslutning till framförvarande etapp 
Det är av stor vikt att sanering av skolans lokaler kan fortsätta så snabbt som möjligt. 
Förslaget från förvaltningen är därför att åtgärderna på etapp 4-7 får starttillstånd. 
Uppskattad kostnad för etapp 4-7 är 7 000 tkr samt 1 300 tkr för oförutsedda investerings- 
kostnader. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Fortsatt sanering etapper under 2019. Ramdalsskolan 
Projektplan fortsatt sanering etapper under 2019. Ramdalsskolan  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 

1. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att fortsätta saneringen av Ramdalsskolan 
etapp 4-7. 

2. Investeringen på 8 300 tkr. 7 800 tkr finansieras ur MBB investeringsplan 2019-2021 
resterande 500 tkr finansieras ur Ramdalsskolans kök 2019. 

3. Godkänna projektplanen för fortsatt sanering av Ramdalsskolan etapp 4-7. 
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4. Som attestant för projektet utses Fastighetsekonom. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Fastighetsekonom (FÅ) 
Kustbostäder (FÅ) 
Utbildningsförvaltningen (FK) 
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Ks § 72        Dnr KS.2019.39               
 
 
Förordnande som biträdande säkerhetsskyddschef  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Henrik Lundh, funktionschef vid Sörmlandskustens räddningstjänst, förordnas som 
biträdande säkerhetsskyddschef under perioden 15 april 2019 till 31 december 
2019. 
 
Sammanfattning 
 
Den 1 april 2019 träder en ny säkerhetsskyddslag (SSL) i kraft (SFS 2018:585). Lagen 
reglerar kommuners och andra aktörers arbete med säkerhetsskydd. 
Enligt SSL ska den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet genomföra en 
säkerhetsskyddsanalys. Med utgångspunkt i analysen ska nödvändiga 
säkerhetsskyddsåtgärder planeras och vidtas.  
Kommunstyrelseförvaltningen avser att genomföra en säkerhetsskyddsanalys av 
kommunens verksamheter i samband med att förvaltningen genomför kommunens risk- och 
sårbarhetsanalys.  
Efter värdering konstateras att det är lämpligt att säkerhetsskyddsanalysen genomförs på 
ett sätt som liknar det som genomförs för kommuner som Oxelösund samverkar med i 
angränsande frågor. Kommunchefen avser därför att uppdra arbetet åt Sörmlandskustens 
räddningstjänst. Det innebär att kommunstyrelsen behöver förordna en ansvarig tjänsteman 
som biträdande säkerhetsskyddschef. 
I biträdande säkerhetsskyddschefens ansvar och mandat ingår bland annat att: 
o Genomföra säkerhetsskyddsanalys för kommunens verksamheter omfattande det 

samlade säkerhetsskyddet; informationssäkerhet, fysisk säkerhet samt personsäkerhet. 
o Genomföra säkerhetsprövning (registerkontroll och säkerhetssamtal) samt besluta om 

säkerhetsklassificering av personal som är av betydelse för kommunens 
säkerhetsskydd. 

Kommunchefen föreslår att Henrik Lundh, funktionschef vid Sörmlandskustens 
räddningstjänst, förordnas som biträdande säkerhetsskyddschef under perioden 15 
april 2019 till 31 december 2019. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ksf 2019-03-27, förordnande  
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Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Henrik Lundh, funktionschef vid Sörmlandskustens räddningstjänst, förordnas som 
biträdande säkerhetsskyddschef under perioden 15 april 2019 till 31 december 
2019. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunchef (FÅ) 
Henrik Lundh (FÅ) 
Säkerhetsstrateg (FK) 
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Ks § 73        Dnr KS.2019.38               
 
 
 Upprustning hamnar 2019  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Godkänna investering 1 265 tkr för upprustning hamnar 2019. 
2. 550 tkr finansieras ur tilläggsbudget 2019 Upprustning småbåtshamnar. Resterande belopp 

715 tkr finansieras ur ramen 2019 Småbåtshamnar och gästhamn. 
3. Attestant för investeringen är fastighetsekonom. 

 
Sammanfattning 
 
Kommunen har sedan 2015 skött drift och förvaltning av kommunens småbåtshamnar och 
gästhamn. Anläggningarna är i dåligt skick på grund av tidigare bristande underhåll och 
avsaknad av investeringar. För att behålla en god service till kommuninnevånare, gästande 
båtfolk och för att behålla kommunens profil som kust/skärgårdskommun behöver 
investeringar i anläggningarna ske. 

 
Under en längre tid har båtlivet och båtägandet förändrats. De övernattningsbara 
båtarna blir större, både till längd och bredd. Vilket medför att behovet av bredare 
och längre båtplatser ökar. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Upprustning hamnar 2019  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 

1. Godkänna investering 1 265 tkr för upprustning hamnar 2019. 
2. 550 tkr finansieras ur tilläggsbudget 2019 Upprustning småbåtshamnar. Resterande belopp 

715 tkr finansieras ur ramen 2019 Småbåtshamnar och gästhamn. 
3. Attestant för investeringen är fastighetsekonom. 

______ 
 
Beslut till: 
Controller (F.K) 
Fastighetsekonom (F.Å.) 
Kustbostäder (F.Å) 
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Ks § 74        Dnr KS.2019.46               
 
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning med 
anledning av förändrad organisation  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Anta reviderad delegations- och verkställighetsordning för kommunstyrelsen daterad 2019-
04-24. 
 
Sammanfattning 
 
På grund av förändringar i kommunstyrelseförvaltningens organisation behöver vissa 
justeringar i kommunstyrelsen delegationsordning att göras. Dels behövs en mindre 
justering av de lagrum som styr kommunstyrelsen delegation. 
Kommunikations- och servicechef har tillkommit som ny befattning (KOSC). Föreslagna 
ändringar för denna befattning finns under punkterna B.12 och B.13 och rör delegation vid 
bostadsanpassningsbidrag. 
En ändring i texten vad det gäller punkt A.23 föreslås att texten ”som 
säkerhetschef utfärda interna föreskrifter och ansvara för säkerhetsprövning av 
anställda och uppdragstagare.” Ändras till ”Som säkerhetsskyddschef planera och 
vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som behövs med hänsyn till verksamhetens art 
och omfattning.” 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - revidering av delegationsordning 
Delegation och verkställighetsordningKS.docx  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Anta reviderad delegations- och verkställighetsordning för kommunstyrelsen daterad 2019-
04-24. 
______ 
 
Beslut till: 
Kanslienheten (FÅ) 
Kommunikations- och servicechef (FK) 
Säkerhetsstrateg (FK) 
Kommunchef (FK) 
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Ks § 75        Dnr KS.2019.2               
 
 
Svar på e-förslag - Släpp tomträtter till försäljning Aspa/Duvholmen  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
E-förslag, släpp tomträtter till försäljning Aspa/Duvholmen anses besvarat. 
 
Sammanfattning 
 
Niklas Bark Arvidsson har lämnat in följande e-förslag. 
”Med anledning av SN's artikel (18e september) där en stugägare som inte har råd att ha 
kvar sin stuga i och med de nya höjningarna som kommer komma i kraft har detta kommit 
till tals i flera hushåll i vår förening. 
Vi i föreningen vill inte ha mer hyreshöjningar för våra arrenden. Vi vil ha möjligheten att 
köpa loss tomterna som vi har våra hus på. Det är många som bor där idag som har haft 
sina stugor i generationer, vi är t.ex inne 5:e generationen. 
Vi vill att det ska göras så dem som står inför valet av att sälja inför höjning ska få chansen 
att ha valmöjligheten att köpa sin tomt, bo kvar med arrende eller att helt enkelt tvingas 
sälja” 
Eftersom kommunen inte har några tomträtter i det aktuella området förutsätter 
kommunstyrelseförvaltningen att e-förslaget getts en felaktig rubricering och att 
förslagsställaren istället avser arrenden och inte tomträtter.   
E-förslaget har fått 99 röster 
 
Oxelösunds kommun har i områden med arrenden startat upp processen med att erbjuda 
arrendatorerna möjlighet att köpa mark som arrenderas av kommunen där arrendatorn äger 
sitt fritidshus. Vid övervägande om ett arrendeområde ska erbjudas till försäljning till 
arrendatorer tar kommunen ställning till en rad saker såsom om det är strategiskt viktigt för 
kommunen att kvarstå som markägare till det aktuella markområdet. Områden som hittills 
berörts av sådana erbjudanden är bland annat delar av skärgården, Lastudden samt delar 
av Femöre. 
Processen med att erbjuda köp av mark vid arrenden är relativt lång och kräver 
handläggning av olika myndigheter och kommunala instanser. Kommunstyrelsen har därför 
tagit beslut för ett område i taget. I starten av arbetet med att erbjuda arrendatorerna mark 
har Oxelösunds kommun bedömt att detaljplan behövs för flera av dessa områden. Utöver 
detaljplan behöver även fastighetsbildning ske, det vill säga att 
fastigheterna/markområdena bildas utifrån den framtagna detaljplanen. Fastighetsbildning 
sker via Lantmäteriet. I vissa områden har även kommunen valt att dra fram vatten och 
avlopp inom området som detaljplanelagts. Därefter sker även värdering av de nya 
fastigheterna/tomterna. Arrendatorerna erbjuds sedan att köpa mark enligt den värdering 
som tagits fram av värderare och enligt kommunens riktlinje. Väljer arrendatorn att inte köpa 
marken vid sitt arrende fortsätter arrendeavtalet att gälla.  
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Arrendeavtalet gäller för fem år i taget där markägaren inför en ny arrendeperiod ges 
möjlighet att säga upp arrendet för nya villkor, som en högre arrendeavgift. Genom 
arrendena ger vi enskilda personer möjlighet att ha nyttjanderätten till mark som annars 
skulle kunna nyttjas av alla kommuninvånare, därför väger kommunen två intressen mot 
varandra när arrendeavgiften ska fastställas. Det första intresset är att arrendatorerna har 
en skälig arrendeavgift, det andra är kommuninvånarnas intresse av att kommunen får in en 
marknadsmässig intäkt för den mark som vi genom arrendeavtalen upplåter till enskilda 
personer. Arrendeavgift ska fastställas utifrån marknadspris. 
I det aktuella området Aspa/Duvholmen är processen inte påbörjad. Vilket innebär att inga 
beslut är tagna i kommunstyrelsen gällande de åtgärder som behöver utföras och som leder 
till att erbjudande ges till arrendatorerna att köpa mark av Oxelösunds kommun.  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därmed att e-förslaget ska anses besvarat.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
E-förslag, släpp tomträtter till försäljning Aspa/Duvholmen anses besvarat. 
 
______ 
 
Beslut till: 
KC (FK) 
MEX (FK)  
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Ks § 76        Dnr KS.2019.49               
 
 
Svar enligt beslut på Motion- Stenviksbadet- värt att rusta  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Huvudansvar, samverkan samt beställningar och uppdrag avseende Stenviksbadet sköts 
enligt förslag. 
Kommunchefen får i uppdrag att genomföra motsvarande ansvarsfördelning på 
kommunens övriga badplatser och vid behov återkomma med förslag till justerad 
budgetram för involverade nämnder. 
 
 
Sammanfattning 
 
Motion har inlämnats av Centerpartiet via Bo Höglander. Motionen avser Stenviksbadet- 
värt att rusta, med förslag för att göra badet attraktivt och därmed utveckla badet till sin fulla 
potential. 
Enligt beslut i Kommunstyrelsen 2018-04-25 § 89 och kommunfullmäktige 2018-05-16 § 64 
bifalles motionen i avseende att ansvaret för badets framtida drift och skötsel bör klargöras.  
Kommunstyrelseförvaltningen, Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen, Kultur och 
fritidsförvaltningen och Kustbostäder är idag alla parter med intresse i eller ansvar för olika 
delar av driften av Stenviksbadet. Förvaltningarna har därför gemensamt tagit fram ett 
förslag till en tydligare ansvarsfördelning genom att utpeka vilken förvaltning och därmed 
nämnd som bör tilldelas huvudansvar för drift av Stenviksbadet. 
Det framtagna förslaget visar tydligt vem som är uppdragsgivare, vilka som samverkar samt 
vilken funktion som skickar beställningar och uppdrag samt vem som sköter driften. 
Förslaget innebär att huvudansvar inklusive investering finns hos Miljö och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Samverkan sker mellan Miljö och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, Kultur och fritidsförvaltningen samt 
Kommunstyrelseförvaltningen (MEX) ur markägarperspektivet gällande utformning och 
utveckling. Beställningar och uppdrag sker från Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen till 
Kustbostäder gällande skötsel och drift av bryggor, strand, lekplats mm. 
Rekommendationen från kommunstyrelseförvaltningen är att samma typ av 
ansvarsfördelning övervägs på kommunens samtliga badplatser. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks Svar på motion enligt beslut  
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Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Huvudansvar, samverkan samt beställningar och uppdrag avseende Stenviksbadet sköts 
enligt förslag. 
Kommunchefen får i uppdrag att genomföra motsvarande ansvarsfördelning på 
kommunens övriga badplatser och vid behov återkomma med förslag till justerad 
budgetram för involverade nämnder. 
 
______ 
 
Beslut till: 
MSF (FÅ) 
Kustbostäder (FÅ) 
MEX (FK) 
KFF (FK) 
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Ks § 77        Dnr KS.2019.7               
 
 
Information från kommunalrådet och kommunchefen  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson (S) informerar om 
 
- Markanvisning för Stenvikshöjden har gått ut. 
- Industrikommunernas årsmöte. 
- Bolagsstämma i ONYX. 
 
 
Kommunchef Johan Persson informerar om 
 
- Susanna Shaibu Johansson Kommunikations- och servicechef har valt att avsluta 
sin tjänst på kommunen. 
- Camilla Norrgård Sundberg har förordnats till ny förvaltningschef för Miljö- och    

samhällsbyggnad. 
- Arrenden som säljs.  
- Informationsskyltar på E4:an. 
 
______ 
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Ks § 78        Dnr KS.2019.7               
 
 
Balanslista  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Balanslistan gås igenom och läggs till handlingarna. 
 
______ 
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Ks § 79        Dnr KS.2019.6               
 
 
Delgivningar  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
 
Delgivningar 
 
Två rapporter från Mälardalsrådet 
Stockholm - Mälarregionen rapport 1, en bättre sits i världen 
Stockholm-Mälarregionen rapport 2 Stockholm-Oslo 2018 
Grundläggande granskning 2018EY-rapport 
Missiv - uppföljning av granskning och genomlysning av utbildningsnämnden 
2016_2017 
UN Uppföljning granskning, genomlysning EY-rapport grundskolan 
Protokoll 2019-04-08 - Un § 20_konsekvenser av uteblivna statsbidrag 
Protokoll från direktionens sammanträde i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
190315 
Rapport från inspektion hos överförmyndaren 
 
______ 
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Ks § 80        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 2019-04-24 
Beslutsfattare 
 

Beslutsdatum Punkt 
i del. 
Ordn 

Beslutets innehåll i korthet 
 

Beslutet 
hittas 

Sara Littorin/Malin 
Linden 

19-02-01 – 
19-02-28 

B.12 Avslag BAB-diariet 

 
Sara Littorin/Malin 
Lindèn 

19-02-01 – 
19-02-28 
 

B.12 Bifall                                      
 

BAB-diariet 

Sara Littorin/Malin 
Lindèn 

19-02-01 – 
19-02-28 

B.12 Delvis bifall BAB-diariet 

Anne-Charlotte 
Isaksson 

190218 D.3 TV-anställning 100% fr.om 
190301 Kock EG Frösängs 
förskola 

Personakt 

Lena Lundin 2019-03-01 d.3 Ändring av ssg 1 år, 
administratör, SFS 

Personakt 

Pia Adler 2019-03-01 D.3 Ny tv-anst socialsekreterare 
BoU, SL 

Personakt 

Åsa Berg 2019-02-22 D.3 Provanst 6 mån, socsekr, 
ekonomiskt bistånd, CP 

Personakt 

Maria Malmberg 2019-02-27 B.9 Ny arrendator på Lastudden 29 Castor 
Maria Malmberg 2019-02-01- 

2019-02-28 
B.9 Avtal båtplatser Castor 

 
Johan Persson 2019-03-11 C.13 Ny ersättare attest TH Personakt 
Henny Larsson 2019-02-01 – 

2019-02-28 
D.3 Nyanställda i februari månad Castor 

Catharina 
Fredriksson 

2019-01-10 A.1 Avtal med EY 
bestyrkandeuppdrag till Boverket 
projekt stöd till utemiljöer i vissa 

Castor 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 47  
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen  2019-04-24  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

bostadsområden. 

Maria Malmberg 2019-03-12 B.9 Ny arrendator på S Femöre 39 Castor 

Jan Thorell 2019-03-05 D.3 TV-anställning S.S Personakt 

Anders Magnusson 2019-03-21 D.3 Visstidsanst från 190424, kultur 
och fritid, turismansvarig 100 % 

Personakt 

Pia Adler 2019-03-21 d.3 Tv-anställning familjestödjare, 
heltid. ACB 

Personakt 

Pia Adler 2019-03-20 D.3 Provanst socialsekreterare barn 
o unga, 6 månader, MF 

Personakt 

Margita Holmström 2019-04-01 D.5 Ny ssg personligassistent AB Personakt 

Johan Persson 2019-03-21 C.1 Investering framtagande av 
åtgärdsförslag för att sänka 
effektbehovet samt 
programhandlingar för 
renovering vid Peterslundskolan 

ekonomi 

Johan Persson  2019-03-21 C.1 Investering av 
sugtömningsstation för 
avloppstankar i fritidsbåtar 

Ekonomi 

Johan Persson  2019-03-21 C.1 Förstudie gällande nybyggnation 
av förskola 

Ekonomi 

Lena Lundin 2019-03-25 D.3 BEA-avtal 1 år, vaktmästare B-
torp deltid, LA 

Personakt 

Richard Andersson 2019-03-26 F.4 Avtal Genomlysning VON Castor 

Richard Andersson 2019-03-26 F.4 Avtal Skolpsykolog Avtalsdatab
sen 

Charlotte Axelsson 2019-03-28 D.3 TV-anställning T.P Personakt 

Catharina 
Fredriksson 

2019-03-27 D.16 Medgivande för förtroendevald 
att resa utanför Sverige i 
tjänsten 

Castor 

Sara Littorin/Malin 
Linden 

19-03-01 – 
19-03-31 

B.12 Avslag BAB-diariet 

 
Sara Littorin/Malin 
Lindèn 

19-03-01 – 
19-03-31 
 

B.12 Bifall                                      
 

BAB-diariet 

Sara Littorin/Malin 
Lindèn 

19-03-01 – 
19-03-31 

B.12 Delvis bifall BAB-diariet 

Chatarina 
Fredriksson 

2019-03-27 D.16 Medgivande för ledamot i 
Utbildningsnämnden att resa 
utanför Sverige i tjänsten 

Castor 

Hanna Kantokoski 2019-03-29 D.3 Tidsbegr. Anst J.H Personakt 

Johan Persson 2019-03-25 C.1 Investering utveckling av 
Raindance budget- och 

Ekonomi 
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prognosmodul 

Mikael Wallström 2019-03-19 D.3 Tv-anställning 
bemanningskoordinator fr 1/4 

Personakt 

Mikael Wallström 2019-03-11 D.3 Tv-anställning adm handläggare 
fr 15/4 

Personakt 

Mikael Wallström  D.3 Vik bitr. utbildningschef  Personakt 

Christer Lindahl 2019-03-26 D.3 TV-anställning F.O som 
fritidsped. fr. 2019-05-06  

Personakt 

Richard Andersson 2019-04-05 F.3 Tilldelningsbeslut Mattransporter Castor 

Henry Linnsén 2018-12-10 E.1 Tillstånd hantering av brandfarlig 
vara 

CAstor 

Henry Linnsén 2019-03-04 E.1 Tillstånd hantering av brandfarlig 
vara 

Castor 

Johan Persson 2019-03-27 D.18 Medgivande om tjänsteresa 
utanför Sverige 

Castor 

Richard Andersson 2019-04-11 F.4 Ramavtal Saneringstjänster Avtalsdatab
asen 

Magnus Petersson 2019-04-11 D.3 TV-anställning from. 2019-04-23 
Ekonomihandläggare 

Personalakt 

Maria Malmberg 2019-04-05 B.9 Ny arrendator sjöbod nr 8 
Femörekanalen 

Castor 

Maria Malmberg  2019-03-01 – 
2019-03-31 

B.9 Avtal båtplatser Castor 

 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 49 (58) 
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2019-04-24   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 81        Dnr KS.2019.36               
 
 
Årsredovisning och ansvarsfrihet för Nyköping - Oxelösunds 
Vattenverksförbund 2018  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Årsredovisning 2018 godkänns. 
Bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna för 2018. 
 
Sammanfattning 
 
Nyköping/Oxelösunds Vattenverksförbund har lämnat årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2018.  
PWC har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna, granskat Vattenverksförbundets 
årsredovisning. 
Revisorerna har inte funnit anledning till anmärkning och tillstyrker att förbundets direktion 
och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet. 
Årsredovisning föreslås godkännas och ansvarsfrihet beviljas för direktionen och 
de enskilda ledamöterna för 2018 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Årsredovisning och ansvarsfrihet för Nyköping - Oxelösunds 
Vattenverksförbund 2018 
Årsredovisning 2018 för Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund 
Granskning av delårsrapport 2018 för Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund 
Granskning av årsredovisning 2018 för Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund 
Protokollsutdrag NOVF § 5- Årsredovisning för Nyköpings Oxelösunds Vattenverksförbund 
2018 
Revisionsberättelse 2018 för Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund 
Revisorernas redogörelse 2018 för Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund  
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Årsredovisning 2018 godkänns. 
Bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna för 2018. 
______ 
 
Beslut till: 
NOVF (FK) 
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Ks § 82        Dnr KS.2019.42               
 
 
Omfördelning budgetram från KS till UN  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Godkänna omfördelning av budgetram från Kommunstyrelsen till Utbildningsnämnden på  
1 211 tkr för finansiering av ökade hyreskostnader för de nya paviljongerna vid 
Breviksskolan och Peterslundsskolan. 
 
Sammanfattning 
 
I mål och budgetberedning 2019-2021 har kommunstyrelsen tilldelats 1 211 tkr för 
finansiering av ökade hyreskostnader för de nya paviljongerna vid Breviksskolan (690,2 tkr) 
och de nya paviljongerna vid Peterslundsskolan (520,8 tkr).  
I och med att Utbildningsnämnden står för hyreskostnader skulle tilldelning ha skett 
till Utbildningsnämnden. Förslaget är därför att en omfördelning sker mellan 
Kommunstyrelsen och Utbildningsnämnden på 1 211 tkr. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Godkänna omfördelning av budgetram från Kommunstyrelsen till Utbildningsnämnden på  
1 211 tkr för finansiering av ökade hyreskostnader för de nya paviljongerna vid 
Breviksskolan och Peterslundsskolan. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Ekonomichef 
Verksamhetsekonom UN (FÅ) 
Fastighetsekonom (FK) 
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Ks § 83        Dnr KS.2019.57               
 
 
Justering budget utbildningsnämnden med anledning av barn och 
elevpeng 2019  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Godkänna omfördelning av 403 tkr från finansförvaltningen/KS oförutsett till 
Utbildningsnämnden för rättning av nivån på barn och elevpeng i gruppen 
förskoleklass. 
 
 
Sammanfattning 
 
När Kommunfullmäktige tog sitt budgetbeslut 2018-11-14 § 130 ingick att besluta om barn 
och elevpeng i dess olika grupper. När det gäller gruppen förskoleklass togs beslutet på rätt 
nivå avseende Barn och elevpeng om 35 595 kr/elev. Däremot var beräkningen i 
resursfördelningen till Utbildningsnämnden (ramen) på den felaktiga nivån 32 621 kr/elev.  

 
Utbildningsnämndens ram bör baseras på den barn- och elevpeng som beslutats 
av kommunfullmäktige för 2019 och därför bör Utbildningsnämndens ram justeras 
med hänsyn till denna felaktighet.  Utbildningsnämnden föreslås därför ges ett 
tillskott för att täcka den uppkomna mellanskillnaden på 403 tkr (35 595.- 32 621 
kr*135,7) =403 tkr. Finansiering föreslås ske från finansförvaltningen/KS oförutsett 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Godkänna omfördelning av 403 tkr från finansförvaltningen/KS oförutsett till 
Utbildningsnämnden för rättning av nivån på barn och elevpeng i gruppen 
förskoleklass. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Ekonomi (FÅ) 
Utbildningsnämnd (FK) 
Kommunchef (FK) 
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Ks § 84        Dnr KS.2019.28               
 
 
Avräkning barn- och elevpeng 2019  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Godkänna avräkning för perioden januari – februari 2019, 1 263 tkr. 
Finansiering sker via KS oförutsett. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
Att ge kommunchefen i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen om hur de 38 
elever som idag omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret och går på Campus 
skall hanteras. 
 
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 tre avräkningar varje år och detta 
är den första för året. För perioden januari-februari visar avräkningen 1 263 tkr. Avräkningen 
finansierades via KS oförutsett.  
Avräkningen för januari-februari 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 ökning inom förskolan 4-5 år. Ökning av antal barn inom förskoleklass samt inom 
årskurs 4-5 och 6-9.  
I Utbildningsnämndens beslut 2019-04-08 § 16 beslutade nämnden att söka medel från 
Kommunstyrelsen för 38 elever som läser på Campus enligt kommunalt aktivitetsansvar 
(KAA). Dessa elever läser efter en individuell plan vilket gör att de uppnår viss 
gymnasiebehörighet. Eleverna är under 20 år gamla och av både svensk och utländsk 
härkomst. Eleverna fanns i verksamheten redan 2018. En bedömd kostnad för dessa elever 
är 75 tkr/elev. 
Denna kategori av elever fanns inte med i det budgetbeslut KF tog 2018-11-14 § 190 
avseende barn och elevpeng. Kommunstyrelseförvaltningens förslag är därför att 
Kommunstyrelsen beslutar om avräkningen av barn-och elevpeng för de ålderskategorier 
som har en beslutad barn och elevpeng, enligt bilaga 1. Förutom de 38 elever som går på 
Campus och lyder under Kommunalt aktivitets ansvar (KAA). Kommunstyrelse-
förvaltningens förslag är att ge kommunchefen i uppdrag att återkomma till 
kommunstyrelsen om hur dessa elever skall hanteras. 
Detaljerad specifikation ges i bifogat beslutsunderlag. Avräknat antal barn- och elever 
multipliceras med Kf barn- och elevpeng för olika åldrar. För januari-februari, uppgår 
summan till 1 263 tkr. 
Antalet barn inom utbildningsnämnden har även stämts av mot SCB:s befolkningssiffror per 
2018-12-31 och 2019-01-31. I några ålderskategorier är det mindre skillnader mellan SCB.s 
siffror och antalet elever i skolan vilket har att göra med att antingen har eleven ett så kallat 
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TF nummer (tillfälligt personnummer) eller så har eleven kommit till Oxelösund via 
migrationsverket tillsammans med sin familj och finns ännu inte med i SCB:s 
befolkningssiffror. Dessutom är det 14 dagars skillnad mellan utbildningsnämndens 
mättillfälle och SCBs mättillfälle. 
Avräkningen med 1 263 tkr, som medför anslagsjustering och beslutas av 
Kommunfullmäktige. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks 
Protokoll 2019-03-06 - Ks § 49 
Protokoll_2019-04-08-Un § 21.docx 
Kopia av Avräkning barn-och elevpeng januari-februari 2019,ny.xlsx  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Godkänna avräkning för perioden januari – februari 2019, 1 263 tkr. 
Finansiering sker via KS oförutsett. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
Att ge kommunchefen i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen om hur de 38 
elever som idag omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret och går på Campus 
skall hanteras. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef, UF (FK) 
Verksamhetschef, UF (FK) 
Controller (FÅ) 
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Ks § 85        Dnr KS.2019.59               
 
 
Godkänna gemensamma patientnämndens reglemente  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Godkänna reviderat reglementet för gemensam patientnämnd i Sörmlands län. 
 
Sammanfattning 
 

2018-11-13 §128/18 beslutspunkt 10 fattade landstingsfullmäktige i Sörmland beslut om att 
revidera reglementet för gemensam patientnämnd i Sörmlands län med anledning av att 
lagen om patientnämndsverksamhet har ersatts med lagen om stöd vid klagomål mot hälso- 
och sjukvården. För att revideringen ska gälla behöver länets samtliga kommuner fatta 
likalydande beslut om revidering. 
Konkret har följande ändrats i reglementet, jämfört med det gällande reglementet från 2003: 
A. Den nya § 1 (uppgifter enligt speciallagstiftning), som baseras på lagen om stöd vid 

klagomål mot hälso- och sjukvården, ersätter paragraferna 1 och 2 (uppgifter enligt 
speciallagstiftning, och övriga uppgifter) som baseras på tidigare gällande lag om 
patientnämndsverksamhet. 

B. Även smittskyddslagen från 2004 har lagts till i nya § 1. 
C. Två meningar har flyttats från inledningsavsnittet till nya § 2, Befogenhet, ansvar, 

rapporteringsskyldighet med mera. 
D. Med anledning av bildandet av Region Sörmland ersätts begreppet landsting med 

begreppet region. 
E. Eftersom två paragrafer ersätts med en paragraf har övriga paragrafer numrerats om. 
I beslutsunderlaget finns två versioner av det nya reglementet bifogade. En med de 
viktigaste ändringskommentarerna i gult, och en utan kommentarer. 

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag LF § 128_18 
KOMMENTERAT Reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län 
Reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Godkänna reviderat reglementet för gemensam patientnämnd i Sörmlands län. 
______ 
 
Beslut till: 
Region Sörmland
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Ks § 86        Dnr KS.2018.117               
 
 
Svar på medborgarförslag om att kommunen inte ska ta ut avgifter 
för ungdomsidrottare under 15 år  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget anses besvarat. 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har inkommit 2018-05-28 till kommunfullmäktige där skribenten 
föreslår att Oxelösunds kommun inte ska ta ut avgifter för ungdomsidrottande utövare i 
kommunen upp till 15 års ålder. Kommunfullmäktige lämnade den 2019-02-13 § 2 över 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande. Kommunstyrelsen begärde i sin 
tur den 2019-02-18 in ett yttrande från Kultur och fritidsnämnden. 
Enligt yttrandet från kultur och fritidsnämnden 2019-02-19 §10 framgår att Oxelösunds 
kommun inte tar ut några avgifter av idrottsutövare i kommunen så detta hanteras av 
föreningar och företag där utövarna har medlemskap för att exempelvis kunna spela fotboll, 
rida och styrketräna. 
De föreningar i Oxelösund som har ungdomsverksamhet har möjlighet att hyra 
sporthallar och fotbollsplaner till mycket subventionerade priser. Därutöver får 
föreningarna föreningsbidrag för att kunna hålla en så låg avgift för sina utövare 
som möjligt. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - medborgarförslag om att kommunen inte ska ta ut avgifter för 
ungdomsidrottare under 15 år 
Protokoll 2019-02-13 - Kf §2 
Kfn § 10 - Yttrande över medborgarförslag 
Medborgarförslag om att kommunen inte ska ta ut avgifter för ungdomsidrottare under 15 år  
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget anses besvarat. 
______ 
 
Beslut till: 
KFN (FK) 
Förslagsställaren (FK) 
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Ks § 87        Dnr KS.2018.80               
 
 
Svar på motion om att införa fritextsökning på Oxelösunds 
kommuns hemsida  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Motionen avslås. 
 
Sammanfattning 
 
På Kommunfullmäktige 2018-04-04 § 56 lämnades en motion in av Katarina Jakobsson (M) 
till Kommunstyrelsen för beredning: 
”Idag kan man inte alltid söka på material i till exempel kommunens protokoll. Detta beror 
på att vissa dokument scannas in som bilder, till exempel motioner som denna. 

Jag yrkar på att kommunen undersöker möjligheterna för, samt planerar och genomför ett 
införande av fritextsökning på kommunens hemsida för alla dokument och dess innehåll, i 
syfte att förenkla för medborgaren att söka fram material.” 

Tidigare har dokument skannats som bilder som inte varit sökbara, men sedan ungefär ett 
och ett halvt år tillbaka skannas nya dokument som sökbara pdf:er.  
Det finns ett antal äldre dokument, och för att göra även dem sökbara krävs en stor 
arbetsinsats av alla redaktörer som i så fall måste skanna om dokumenten. Efter kontroll av 
1/3-del av dokumenten på hemsidan konstateras att arbetsuppgiften skulle omfatta 
genomgång av 3 000 dokument (filer) bara på denna del av hemsidan. Ett sådant arbete är 
inte försvarbart med hänsyn till den tid varje redaktör behöver lägga ner. 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås motionen avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks-Svar på motion om fritextsökning på hemsidan. 
Protokoll 2018-04-04 - Kf §56 
Motion om att införa fritextsökning på Oxelösunds kommuns hemsida  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Motionen avslås. 
______ 
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Ks § 88        Dnr KS.2018.79               
 
 
Svar på motion om att undersöka möjligheten för en 
självförsörjande vätgasanläggning i pilotskala i Oxelösunds 
kommun  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Motionen anses besvarad. 
 
Sammanfattning 
 
En motion lämnades till kommunfullmäktige 2018-04-04 § 57 med innebörd att kommunen 
skulle undersöka möjligheterna att införa en lämplig pilotanläggning för vätgas. 
Kommunstyrelsen begärde 2018-04-10 in yttranden från Miljö-och 
samhällsbyggnadsnämnden och Oxelö Energi i frågan. Miljö-och 
samhällsbyggnadsnämnden svarade 2018-08-28 § 65. Att hitta nya källor till förnyelsebar 
och fossilfri energi är positivt och denna metod är relativt ny i Sverige och finns på ett fåtal 
platser. Med tanke på den begränsade möjligheten att tanka sin vätgasbil så skulle ett 
åtagande att sätta upp en station kunna innebära att kommunen behöver byta ut sin 
fordonsflotta för att få stationen att bli lönsam, men detta kräver ytterligare utredning. Miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden har inte resurser, varken ekonomiska eller personella, att 
genomföra detta förslag. 
Oxelö Energi svarade 2019-03-01 
Alternativa drivmedel är en framgångsfaktor för att Sverige ska klara satta klimatmål. 
Vätgas kan bli en viktig del i denna omställning tillsammans med el, biogas och drivmedel 
producerat ur skogsråvaror.  
 
SSAB är mitt uppe i ett stort arbete med att ställa om produktionen med att avveckla 
masugnarna till en teknik där vätgas ingår istället. Oxelö Energi är positiv till att bygga upp 
mer kompetens i frågor om gas som drivmedel.  
 
Då det finns andra frågor som just nu är högre prioriterat finns inte så mycket utrymme för 
bolaget att jobba med detta i närtid. Men i ett flerårigt perspektiv finns möjligheten för 
bolaget att i dialog med SSAB undersöka möjligheten att som ett första steg etablera en 
tankanläggning för biogas i Oxelösund. Därifrån är det sedan ett mindre steg att 
komplettera med ytterligare en tankanläggning innehållande vätgas. För att sedan 
undersöka förutsättningarna att även producera vätgasen lokalt.  

 
Med hänvisning till ovanstående remissyttranden och att motionären föreslår att 
kommunen undersöker möjlighet att införa en lämplig pilotanläggning för vätgas 
anser kommunstyrelseförvaltningen att motionen ska anses besvarad. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Svar på motionom att undersöka möjligheterna för en självförsörjande 
vätgasanläggning i pilotskala i Oxelösunds kommun 
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Motion om att undersöka möjligheten för en självförsörjande vätgasanläggning i pilotskala i 
Oxelösunds kommun 
Msn § 65 - Yttrande över motion om att undersöka en självförsörjande vätgasanläggning i 
pilotskala 
Protokoll 2018-04-04 - Kf §57 
Remissvar- Motion om att undersöka möjligheten för en självförsörjande vätgasanläggning i 
pilotskala i Oxelösunds kommun  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Motionen anses besvarad. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Motionären (FK) 
 
 
 


