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Ks § 89        Dnr KS.2019.30               
 
 
Information och föredragningar 2019  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Samir Sandberg och Henrik Berggren från PwC redogör för genomlysningen av 
Vård- och omsorgsnämnden. 
 
Johan Persson informerar om utredning av politisk organisation. 
 
Klas Lundbergh (L) och Stefan Johansson (M) deltar inte vid denna 
informationspunkt. 
 
 
Per Koman Alm Informerar från Kustbostäder i Oxelösund och från Oxelö Energi. 
 
Klas Lundbergh (L) och Stefan Johansson (M) deltar inte vid denna 
informationspunkt. 
 
 
______ 
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Ks § 90        Dnr KS.2019.14               
 
 
Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 2019  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsens egna ekonomiska uppföljning per april godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har ett anslag på 86 235 tkr som består av en grundbudget, 86 779 tkr ett 
tilläggsanslag, 667 tkr och en omfördelning till Utbildningsnämnden på -1 211 tkr. 
Kommunstyrelsen förutser i nuläget ett överskott på 14 500 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 
förmodligen inte kommer att använda.  
 
För övrigt förutser kommunstyrelsen ett underskott på -358 tkr, som fördelar sig på  
– 200 tkr på grund av högre ersättningar för förlorad arbetsförtjänst och högre 
sammanträdesarvoden för kommunstyrelsen och -158 tkr som avser en 
byggsanktionsavgift. Byggsanktionsavgiften har utfärdats av Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden som i sin tur bidrar till ett ökat överskott för Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden då denna avgift inte var budgeterad.  
 
I enlighet med budgetreglerna har Kommunstyrelsen därmed vidtagit åtgärder för att 
undvika underskottet på – 358 tkr. Åtgärderna innehåller en lägre budget för 
säkerhetsutbildningar, minskat nyttjande av integrationsmedel, kostnadseffektiviseringar på 
kostenheten via billigare transportavtal och minskad bemanning vid sjukfrånvaro, lägre 
budget för feriearbetare samt lägre budget för konsultkostnader inom staben.  
 
Effekterna av besparingen på säkerhetsutbildningar blir en reducering av utbildningsplatser 
som i sin tur ger sämre förutsättningar för kommunen att förutse och hantera risker och 
olyckor. Nya transportavtalet på kostenheten innebär att kommunen köper hela 
transporttjänsten och därmed avvecklar ett leasingavtal på fordon och kringkostnader. 
Minskad bemanning vid sjukfrånvaro på kostenheten innebär att köksmästaren ersätter 
istället för att en vikarie tas in. Konsekvensen av minskat nyttjande av integrationsmedel är 
minskad utbildning för personal samt lägre bidrag till aktiviteter som är riktade till nyanlända. 
Vad avser feriearbetare kommer vi inte att nyttja hela budgeten eftersom att det saknas 
ferieplatser. 

 
Kommunstyrelsen disponerar 286 560 tkr för investeringsändamål. 
Grundanslaget var 141 320 tkr och därefter tilläggsbudgeterades 145 240 tkr av ej 
förbrukade medel från 2018. Utgifterna för helåret 2019 bedöms till 163 048 tkr, 
motsvarande 57 % av budgeten. 123 512 tkr kommer att vara kvar till nästa år. De 
stora orsakerna är förseningen för Oxelöskolan och en nybyggnation av 
äldreboende. 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 6  
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen  2019-05-29  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 
Beslutsunderlag 
Uppföljning per april  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens egna ekonomiska uppföljning per april godkänns. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Ekonomichef (fk) 
Controller (fk) 
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Ks § 91        Dnr KS.2019.41               
 
 
Ekonomisk uppföljning för hela kommunen 2019  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Den ekonomiska uppföljningen per april godkänns. 
 
Vård- och omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden kallas till kommunstyrelsens 
sammanträde i september och återrapporterar de åtgärder nämnderna gör för att 
nå en budget i balans. 
 
 
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 1,3 mkr. 
Verksamheterna bedömer ett sammanlagt budgetunderskott på -1,1 mkr, beroende på 
Kommunstyrelsens och övriga nämndernas överskott med 14,6 mkr, Utbildningsnämndens 
underskott med -6,7 mkr, Vård- och omsorgsnämndens underskott med -10,4 mkr, Miljö- 
och samhällsbyggnadsnämndens överskott med 1,2 mkr och Kultur- och fritidsnämndens 
överskott med 0,3 mkr. I Utbildningsnämndens årsprognos ingår en preliminär avräkning på 
9,7 mkr för perioden mars till och med december.    
Exploateringsverksamheten bedöms att hålla sin budget på 9,4 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 
Kommunens reserv för oförutsedda utgifter är ursprungligt på 7,1 mkr. Överskottet från 
skadefonden på 0,3 mkr har överförts till kommunens reserv för oförutsedda utgifter och 
därmed uppgår reserven till 7,4 mkr. Beslut om tilldelning från reserven har skett på  
1,7 mkr till utbildningsnämnden för finansiering av avräkning barn- och elevpeng för januari 
och februari samt en rättelse av barn- och elevpeng för förskoleklass.  
Utbildningsnämnden har dessutom en preliminär avräkning för barn- och elevpeng för mars 
till och med december på 9,7 mkr som förväntas finansieras med medel från kommunens 
reserv för oförutsedda utgiften. I den preliminära avräkningen ingår ingen ersättning för 
KAA-elever. Vid KS i april fick kommunchef i uppdrag att utreda om denna ersättning ska 
behandlas inom barn och elevpeng eller ej. I prognosen är preliminära avräkning inräknad 
och därmed överskrids budgeten för reserven med 4,0 mkr. 
 
Reserven skall inte överskrida budget och om så är fallet behöver en justering via eget 
kapital göras i samband med beslutet om den definitiva avräkningen för barn- och elevpeng 
mars-december.  
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I och med att reserven i så fall enbart används till finansiering av barn- och elevpeng, finns 
inget utrymme kvar för eventuella andra finansieringsbehov. 
 
I finansförvaltningen medför intäkterna från skatter och statsbidrag ett budgetunderskott på 
-2,2 mkr.  
Finansnettot blir lägre än budget beroende på en högre utdelning från Oxelösunds hamn, 
lägre utdelning från Kommuninvest och lägre räntekostnader. Budgeterade räntekostnader 
baserades på en investeringsplan för 2018 och 2019 som var högre än investeringstakten 
har varit. Helårsprognosen är ett överskott på 4,7 mkr, -0,2 mkr sämre än budget. 
Förra årets lägre investeringstakt har också påverkat årets avskrivningskostnader 
som är 1,6 mkr lägre än budget.  
 
 
Beslutsunderlag 
Resultaträkning per april 2019, kommunen 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Den ekonomiska uppföljningen per april godkänns. 
 
Förslag 
 
Ordförande yrkar att Vård- och omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden kallas 
till kommunstyrelsens sammanträde i september och återrapporterar de åtgärder 
nämnderna gör för att nå en budget i balans. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och egna tilläggsyrkandet och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt dessa. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunchef (FK) 
Utbildningschef (FK) 
Socialchef (FK) 
Miljö- och samhällsbyggnadschef (FK) 
Kultur- och fritidschef (FK) 
Ekonomichef (FK) 
Redovisningschef (FK) 
Controller (FK) 
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Ks § 92        Dnr KS.2018.167               
 
 
Förstudie LSS-boende  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Pausa projektet byggnationslösning av ny gruppbostad för LSS genom ombyggnation av 
Kustbostäders lokaler vid Sjögatan 30. 

2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till Kommunstyrelsens sammanträde i 
oktober jämföra alternativen. 

• Byggnationslösning av ny gruppbostad för LSS genom ombyggnation av Kustbostäders 
lokaler vid Sjögatan 30 med de nya förutsättningarna. 

• Annan extern fastighetsägare bygger ny gruppbostad för LSS. 

• Kommunen bygger i egen regi ny gruppbostad för LSS. 

• Ev. annat övrigt alternativ. 
 
 
Sammanfattning 
 
Utifrån nuvarande behov och prognostiserat behov av boendeplatser är slutsatsen att 
kommunen behöver ytterligare platser inom LSS Gruppbostad motsvarande 6 platser.  
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-28 Ks § 167 godkändes förlag till 
byggnationslösning av ny gruppbostad för LSS genom ombyggnation av Kustbostäders 
lokaler vid Sjögatan 30, plan 1 Kv. Cypressen.  
Genomförandetiden efter tecknat hyresavtal är ca:14 månader. Med reservation för 
handläggningstiden för bygglov. Ombyggnationen innefattar LSS-boende med en yta på 
450 m² för 6 personer i egna lägenheter ca: 43 m² per lägenhet samt gemensamhetsytor. 
 
Kustbostäder står för ombyggnadskostnaderna som uppskattas till 11 548 tkr. Inklusive 
projektering, byggherrekostnader och produktion. Oxelösunds kommun blockhyr bostäder 
och lokaler med ett 30 årigt hyresavtal. Total hyreskostnad 794 500 kr/år. Hyreskostnaden 
för brukarnas bostäder är beräknade till ca: 5 700 kr/månad, Hyreskostnaderna är 
beräknade på investeringen. USO ansvarar för andrahandsuthyrningen av de sex 
lägenheterna. Hyresgästerna har egna el-abonnemang. Värme och vatten tillhandahålls av 
hyresvärden. 
 
Nya förutsättningar  
Under projekteringen har de framkommit att förutsättningarna för ombyggnationen inte är 
genomförbara enligt gällande KS-beslut. 
 
Byggnadens bärande konstruktion begränsar placering av lägenheternas väggar på de ytor 
som var tänkta. I våningsplanet under den tänkta ombyggnationen återfinns ett skyddsrum 
vilket inte möjliggör dragning av vatten och avlopp genom golvbjälklag.  
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Dessa förutsättningar påverkar den totala ytan för ombyggnationen då lägenheterna 
behöver byggas större pga. av att innerväggars placeringar blir begränsade av stommens 
bärande konstruktion. Lägenheternas yta ökar från 43m² till 47 - 52 m². Detta innebär även 
att korridorsytor ökar samt den gemensamma matsalsytan. Den totala ytan ökar från 450 m² 
till 642 m². Kostnaden för investeringen ökar från 11 548 tkr till 18 430 tkr vilket generar en 
ökad hyreskostnad för kommunen med 425 tkr /år. Hyreskostnaden för brukarnas bostäder 
inkl. förråd ökar från 5 700 kr/månad till 8 970 kr/månad. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att projektet byggnationslösning av ny gruppbostad 
för LSS genom ombyggnation av Kustbostäders lokaler vid Sjögatan 30 pausas, då de nya 
förutsättningarna inte motsvarar tidigare beslut, samt att Kommunstyrelseförvaltningen får i 
uppdrag att till Kommunstyrelsens sammanträde i oktober jämföra alternativen.  

 
- Byggnationslösning av ny gruppbostad för LSS genom ombyggnation av Kustbostäders 

lokaler vid Sjögatan 30 med de nya förutsättningarna. 
- Annan extern fastighetsägare bygger ny gruppbostad för LSS. 
- Kommunen bygger i egen regi ny gruppbostad för LSS. 
- Ev. annat övrigt alternativ. 

 
 
Beslutsunderlag 
Nytt LSS gruppboende nya förutsättningar  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 

1. Pausa projektet byggnationslösning av ny gruppbostad för LSS genom ombyggnation av 
Kustbostäders lokaler vid Sjögatan 30. 

2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till Kommunstyrelsens sammanträde i oktober 
jämföra alternativen. 

• Byggnationslösning av ny gruppbostad för LSS genom ombyggnation av 
Kustbostäders lokaler vid Sjögatan 30 med de nya förutsättningarna. 

• Annan extern fastighetsägare bygger ny gruppbostad för LSS. 

• Kommunen bygger i egen regi ny gruppbostad för LSS. 

• Ev. annat övrigt alternativ. 
 
Förslag 
 
Patrik Renfors (V), Catharina Fredriksson (S) yrkar bifall till framskrivet förslag. 
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______ 
 
Beslut till: 
Vård och omsorgsnämnden (FK) 
Kustbostäder (FÅ) 
Fastighetsekonom (FÅ) 
Mark och exploatering (FÅ) 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 12 (46) 
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2019-05-29   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 93        Dnr KS.2018.110               
 
 
Genomlysning av vård-och omsorgsnämndens verksamhet  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner den rapport som lämnas av PwC med anledning av 
genomfört uppdrag genomlysning av Vård och omsorgsnämnden. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ges i uppdrag att tillsammans med Vård och 
omsorgsnämndens presidium diskutera prioriteringar av åtgärder med anledning 
av det som framkommer i PwC:s rapport. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-25 (KS 2018 § 72) att ge kommunchefen i uppdrag 
att återkomma till Kommunstyrelsen med ett förslag till genomlysning av Vård-och 
Omsorgsnämndens verksamhet som besvarar frågan om nämndens budget är 
underfinansierad eller ej samt kostnader och tidplan för denna genomlysning. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6:e mars behandlade Kommunstyrelsen rapport 
för uppdraget. Uppdraget föreslogs genomföras av extern konsult genom sedvanlig 
upphandling. Genomlysningen föreslogs, utifrån en rad frågeställningar, belysa om 
underskotten i nämndens verksamhet beror på underbalansering av nämndens budget eller 
om de återkommande underskotten i nämndens verksamhet beror på effektivitetsbrister 
utifrån givna förutsättningar. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten och ge 
kommunchefen i uppdrag att genomföra Genomlysning av Vård och omsorgsnämnden 
enligt lämnad rapport.  
 
Uppdraget tilldelades efter sedvanlig upphandling PwC som genomfört detsamma. Vid 
Kommunstyrelsens sammanträde den 29:e maj informeras Kommunstyrelsen om resultatet. 
Vid sammanträdet överlämnas också den rapport som sammanställts av PwC efter 
genomfört uppdrag. 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna den rapport som lämnas vid sammanträdet 
av PwC. För att fullgöra kommunstyrelsens uppsiktsplikt föreslås kommunstyrelsens 
arbetsutskott få i uppdrag att tillsammans med Vård och omsorgsnämndens presidium 
diskutera de prioriteringar av åtgärder som kan behöva genomföras med anledning av det 
som framkommer i PwC:s rapport Genomlysning av Vård och omsorgsnämnden. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse KS Genomlysning Vård och omsorgsnämnden resultatrapport  
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Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsen godkänner den rapport som lämnas av PwC med anledning av 
genomfört uppdrag genomlysning av Vård och omsorgsnämnden. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ges i uppdrag att tillsammans med Vård och 
omsorgsnämndens presidium diskutera prioriteringar av åtgärder med anledning 
av det som framkommer i PwC:s rapport. 
 
 
Förslag 
 
Patrik Renfors (V), Bo Höglander (C), Linus Fogel (S), yrkar bifall till framskrivet 
förslag. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (FÅ) 
Vård och omsorgsnämnden (FÅ) 
Kommunchef (FK) 
Ekonomichef (FK) 
Förvaltningschef Äldreomsorgsförvaltningen (FK) 
Förvaltningschef Social- och omsorgsförvaltningen (FK) 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 14 (46) 
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2019-05-29   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 94        Dnr KS.2019.40               
 
 
Trafikbeställning 2020  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Anta trafikbeställning 2020 daterad 2019-05-06. 
 
 
Sammanfattning 
 
En trafikbeställning anger önskemålen för den kollektivtrafik som kommunen vill se ska 
bedrivas av Sörmlandstrafiken året därpå. Större förändringar behöver Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet få in 18 månader i förväg.  
 
I Trafikbeställning för 2020 önskar kommunen en oförändrad trafikvolym. Skollinjen till 
Nyköping, linje 615, som tillfullo finansieras av Oxelösunds kommun trafikeras som under 
2019. Linje 615 kommer fortsatt ha en avgång till Nyköping på morgonen (tre bussar, 
ungefär samma tidsläge, men olika färdväg) och två avgångar från Nyköping på 
eftermiddagen.  
 
I övrigt framförs att linje 715 mellan Nyköping- och Oxelösund bör ha en ”styv tidtabell”, 
vilket innebär att bussen avgår med jämna intervall även i rusningstrafik 
 
Kommunen påminner återigen om behovet av en tydligare kommunicering av var och  
när bussen går aktualiserat av inkomna synpunkter gällande avsaknad av tidtabeller vid 
hållplatserna. 
 
Vi lyfter även fram behovet av låggolvbussar till och från Oxelösund, något som skulle 
minska antalet färdtjänstresor i kommunen. Personer med olika former av 
funktionsnedsättning är beroende av att hela deras resa fungerar, som det är nu åker en del 
färdtjänst som skulle kunna åkt med allmän kollektivtrafik. 
 
Oxelösunds kommun önskar utredning av möjligheten att erbjuda kostnadsfritt resande för 
resenärer över 65 år. Frågeställningar som kommunen önskar få besvarade genom 
utredningen är: 

• Kostnad för att erbjuda resenärer äldre än 65 år fria resor? 
• Vilken tidpunkt/tidsperiod skulle vara lämplig för testperiod?  
• För att få största möjliga genomslag/utnyttjande i förhållande till behov/nytta, hur 

skulle det kostnadsfria resandet beviljas/delas ut?  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks-Trafikbeställning 2020.docx  
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen  2019-05-29  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Anta trafikbeställning 2020 daterad 2019-05-06. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet för åtgärd 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2019-05-29   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 95        Dnr MEX.2019.38               
 
 
Avstyckning av fastighet för försäljning - Lilla Djursvik  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om avstyckning och fastighetsbildning av den 
etablerade ytan kring Lilla Djursvik samt att fastigheten därefter säljs enligt gällande 
riktlinjer. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunen äger husen samt uthus vid Lilla Djursvik. Dessa hus har inte kunnat hyras ut då 
husen är i för dåligt skick. Av den anledningen föreslås att en avstyckning av ytan runt 
husen görs till en egen fastighet. Den yta som avstyckas och fastighets bildas föreslås vara 
den etablerade ytan runt husen på Lilla Djursvik. Kostnaderna för åtgärden är budgeterad i 
Mark och exploateringsbudget för 2019. Avsikten med att avstycka fastigheten och 
fastighets bilda densamma är att fastigheten därefter ska säljas. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Avstyckning Lilla Djursvik  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om avstyckning och fastighetsbildning av den 
etablerade ytan kring Lilla Djursvik samt att fastigheten därefter säljs enligt gällande 
riktlinjer. 
 
______ 
 
Beslut till: 
KCH (FK) 
MEX (FÅ) 
MSF (FK) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2019-05-29   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 96        Dnr MEX.2019.22               
 
 
Projekt för restaurering av strandäng till betesmark vid 
Stjärnholmsviken  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Stiftelsen Stjärnholm ges nyttjanderätt till kommunal mark vid Stjärnholmsviken genom 
markupplåtelse för att restaurera strandäng samt bete för nötkreatur. Markupplåtelsen är 
bundet till den i beslutet föreslagna restaureringen av mark vid Stjärnholmsviken och bete 
med nötkreatur.  
Beslutet gäller under förutsättning att erforderliga tillstånd söks och beviljas.  
Kommunchef får i uppdrag att se över lämpligaste avgränsning av området för 
strandäng och bete. 
 
Sammanfattning 
 
Förfrågan har inkommit från Stiftelsen Stjärnholm som äger och driver Stiftsgården 
Stjärnholm. I förfrågan anger man att de gärna ser en utveckling av samarbetet med 
Oxelösunds kommun genom ett arbete för att som de skriver stärka den totala 
besöksupplevelsen men också bidra till att uppfylla de nationella miljömålen genom att 
genomföra restaurering av strandängen vid Stjärnholm.  
I september 2018 togs kontakt med tillsynsmyndigheten Miljö hos Miljö och 
samhällsbyggnadsförvaltningen för att få tillstånd att ta bort vass i havsviken vid 
Stiftsgården Stjärnholm. Där startades ett strandskyddsärende. Inget tillstånd beviljas innan 
markägaren ger sitt godkännande till åtgärden. Markägare är Oxelösunds kommun. 
I januari bjöd Stiftelsen Stjärnholm in till ett möte för att diskutera restaureringen av 
strandängen i Stjärnholmsviken. Mark och exploatering var kommunens representanter på 
mötet. Med på mötet var även representanter från Länsstyrelsen samt Nyköpings kommun.  
Efter mötet har representanter från Länsstyrelsen tagit fram en skrivelse som anger att 
stiftet är drivande och vill genomföra projektet. Skriften redogör dessutom tänkt område, 
genomförande samt finansiering. Genomförandeprocessen redovisar nödvändiga åtgärder 
för att restaurera området till strandäng. Finansiering sker genom bidrag genom miljöstöd 
sökt via Jordbruksverket. Skriften redovisar även en intresserad djurhållare. Efter 
upprättande av strandäng behöver denna fortsatt betas av nötkreatur för att den skall 
bevaras. 
Enligt skriften kommer det tilltänkta projektet på sikt bidra till att uppfylla de nationella 
miljömålen, främst ett rikt växt och djurliv, ett rikt odlingslandskap samt harmoniera med 
handlingsplanen, Grön infrastruktur som nyss tagits fram regionalt efter ett 
regeringsuppdrag.  
Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att en nyttjanderätt kan ges till Stiftelsen 
Stjärnholm via markupplåtelse. Markupplåtelseavtalet reglerar att området skall restaureras 
till strandäng samt bete för nötkreatur. Stiftet har ansvar över projektet. Oxelösunds 
kommun upplåter endast marken och är inte delaktig i genomförande eller drift. 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen  2019-05-29  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Förslag till beslut gäller endast när erforderliga tillstånd har sökts och att dessa tillstånd är 
beviljade. Skulle projektet inte gå att genomföra eller att nötkreatur inte kan beta inom utsett 
område behöver arbetet med restaurering eller verksamheten där djuren betar avvecklas. 
Inom fastigheten Stjärnholm 5:1 som ägs av Oxelösunds kommun finns arrendatorer, 
Agroelit AB samt Stjärnholms ryttarförening som har verksamhet i närområdet runt 
Stjärnholm och av den anledning behöver Oxelösunds kommun se över omfattningen på 
området där restaurering av strandäng ska ske. Kommunchefen föreslås få i uppdrag att se 
över lämplig avgränsning av kommunal mark för område för strandäng och bete. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Projekt för att restaurera strandängar  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Stiftelsen Stjärnholm ges nyttjanderätt till kommunal mark vid Stjärnholmsviken genom 
markupplåtelse för att restaurera strandäng samt bete för nötkreatur. Markupplåtelsen är 
bundet till den i beslutet föreslagna restaureringen av mark vid Stjärnholmsviken och bete 
med nötkreatur.  
Beslutet gäller under förutsättning att erforderliga tillstånd söks och beviljas.  
Kommunchef får i uppdrag att se över lämpligaste avgränsning av området för 
strandäng och bete. 
______ 
 
Beslut till: 
KC (FK) 
MEX (FÅ) 
MSF MILJÖ (FK) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2019-05-29   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 97        Dnr KS.2019.68               
 
 
Prövning av bolagens verksamhet 2018 och dess förenlighet med 
kommunalt ändamål och befogenheter  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Verksamheterna som under 2018 har bedrivits i Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB 
(Förab), Kustbostäder i Oxelösund AB (KBAB) och Oxelö Energi AB (OEAB) bedöms ha 
varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och ha utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen ska varje år ta ställning till de kommunala bolagens verksamhet i 
förhållande till ändamålet samt i förhållande till de kommunala befogenheterna. Beslutet är 
en del av kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt som infördes 2013. Prövningen ska 
göras senast i juni och resultatet ska delges kommunfullmäktige. Om brister upptäcks ska 
även förslag på åtgärder lämnas.  

Genomförd prövning gäller Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB, Kustbostäder i 
Oxelösund AB och Oxelö Energi AB. Prövningen för 2018 års verksamhet har gjorts utifrån 
framtagen bolagsstyrningsrapport, bolagens årsredovisningar och genomgång av protokoll 
från bolagens styrelsesammanträden. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att den 
verksamhet som berörda bolag har bedrivit under 2018 har varit förenliga med de 
fastställda kommunala ändamålen. Verksamheterna har utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks 
Bolagsstyrningsrapport 2018 190320.docx  
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 

Verksamheterna som under 2018 har bedrivits i Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB 
(Förab), Kustbostäder i Oxelösund AB (KBAB) och Oxelö Energi AB (OEAB) bedöms ha 
varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och ha utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
______ 
 
Beslut till: 
Revisorerna (FK) 
Kommunfullmäktige (FK)
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2019-05-29   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 98        Dnr KS.2018.182               
 
 
Internkontrollplan 2019  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan per maj 2019 godkänns. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt kommunstyrelsens internkontrollplan för 2019 ska rutinerna för Delegationsanmälan 
vid nyanställning samt Röda tråden granskas vid uppföljningen i maj 2019.  
Vid kontroll av rutinen för delegationsanmälan framkommer att samtliga nyanställningar 
finns delegationsanmälda i systemet. En mindre administrativ avvikelse har noterats 
gällande uppdatering av den lista där nyanställd personal förtecknas. 
Uppföljning av kommunens huvudprocess för styrning (röda tråden) visar att 12 av 
14 utförda kontroller är positiva, dvs en handlingsplan med utgångspunkt i 
nämndens verksamhetsplan finns upprättad. Den mindre avvikelsen hanteras av 
kommunstrategen som ytterligare kommer att markera betydelsen av att 
styrsystemet följs och tillämpas. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ksf 2019-05-08  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan per maj 2019 godkänns. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kanslichef (FÅ) 
Kommunstrateg (FÅ) 
Säkerhetsstrateg/utredare (FK) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2019-05-29   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 99        Dnr KS.2019.69               
 
 
Revidering av delegationsordning angående MEX  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Anta reviderad delegations- och verkställighetsordning för kommunstyrelsen 
daterad 2019-05-29. 
 
 
Sammanfattning 
 
Delegationsordningen för Mark- och exploatering MEX behöver revideras för att stämma 
överens med fastställda budgetregler samt enligt beslut i Ks 2018-05-30 § 107.  
Två nya punkter tillförs delegationsordningen De nya punkter som föreslås tillföras 
är A.19 yttranden i miljöärenden i kommunens egenskap av fastighetsägare och 
B.16 fastställande och genomförande av skogsbruksplan i kommunens egenskap 
av fastighetsägare. Föreslagna delegater för båda dessa är MEX och som 
ersättare kommunchef. Vidare föreslås en förändring av beloppsgräns under 
punkterna B.1 – B.2 från 50 000 kr till 300 000 kr, detta för att överensstämma med 
budgetreglerna. Även två mindre justeringar gällande ersättningsdelegat från 
miljöchef till kommunchef under punkterna A.18 och B.15 föreslås. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Revidering av delegationsordning angående MEX 
Delegation och verkställighetsordningKS_2019-05-29_förslag till revidering.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Anta reviderad delegations- och verkställighetsordning för kommunstyrelsen 
daterad 2019-05-29. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kansliet (FÅ) 
KC (FK) 
MEX (FK) 
MSF (FK) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2019-05-29   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 100        Dnr KS.2019.62               
 
 
Renovering Piren  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att upphandla och genomföra renovering av 
piren vid Österviken. 

 
2. Investering på 2 860 tkr finansieras ur ”Piren fiskehamnen.” 

 
3. Projektplan ”Renovering av Piren vid Österviken” godkänns. 

 
4. Som attestant för projektet utses Fastighetsekonom. 

 
 
Sammanfattning 
 

Slitage och skador har observerats sedan 2012 av Piren vid Österviken. För att inte 
äventyra pirens bärighet och beständighet har förvaltningen haft återkommande 
inspektioner för bedömning av slitage och skador. Statusbedömning utfördes bl.a. i 
samband med att hyresgäst (Kustbevakningen) gjorde ett inköp av ett större fartyg för att 
säkerställa bärighet. 
Vid inspektioner har skador som nedsätter bärigheten observerats på pålar och på 
uppläggningen av pirdäckets sidbalkar. Huvudorsaken till nuvarande nedsatta bärighet är 
korrosion av pålarna vid vattenlinjen som sannolikt orsakats av skvalpvatten och is, samt 
bristande uppläggning av sidbalkarna på mellanstöd.  

Efter senaste inspektion, 2018-08-31 föreslås genomförandet av en rad åtgärder för att 
säkerställa bärigheten samt ge piren en livslängd på minst 20 år. Sedan mars 2019 har 
detaljprojektering genomförts för att ta fram förfrågningsunderlag för reparation av piren. 
Följande skador bedöms vara i behov av åtgärd 
Skjuvskadade konsoler (begränsad omfattning), framspjälkad armering, TT-Kassetter, 
spjälkning slitlager, utbyte fendrar, skadade stålkärnepålar.  

 
Då kostnaden inte är fastställd pga. pågående projektering vid tillfälle för 
kommunstyrelsens sammanträde budgeteras 500 tkr under posten oväntade 
kostnader. Den totala kostnaden för att säkra upp livslängden av Piren med 20 år 
uppskattas till totalt 2 860 tkr, inkluderad budget för oväntade kostnader. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse KS Renovering Piren 
ProjektplanRenovering Piren vid Österviken  
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen  2019-05-29  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 

1. Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att upphandla och genomföra renovering av 
piren vid Österviken. 

 
2. Investering på 2 860 tkr finansieras ur ”Piren fiskehamnen.” 
 
3. Projektplan ”Renovering av Piren vid Österviken” godkänns. 
 
4. Som attestant för projektet utses Fastighetsekonom. 

 
 
______ 
 
Beslut till: 
Fastighetsekonom (FÅ) 
Kustbostäder (FÅ) 
Controller (FK) 
Ekonomi/Fastighetschef (FK) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2019-05-29   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 101        Dnr PLAN.2019.5               
 
 
Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 
detaljplan med planbeskrivning  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Yttrande på remiss antas 
 
 
Sammanfattning 
 
Boverkets förslag till nya föreskrifter och allmänna råd syftar till att skapa enhetlighet med 
bindande föreskrifter både vad gäller detaljplanen och planbeskrivningen. Förslaget till 
föreskrifter och allmänna råd reglerar visualiseringen av detaljplanen samt hur olika 
planbestämmelser får användas och formuleras. Reglerna hanterar formen på 
förvaltningsbeslutet för att det ska vara enhetligt utformat och läsbart.  
 
Reglerna anger hur plankartan, legenden, planinformationen samt övrig information om 
planen ska utformas och vilket innehåll dessa olika delar ska ha. Motsvarande 
bestämmelser finns också för planbeskrivningen.  
 
Kommunens synpunkter 
I stort är föreskrifterna liknande de som gäller i dag. Oxelösunds kommun har granskat 
förslaget till föreskrifter och har bland annat synpunkter på borttagande av symboler för 
höjder, takvinkel, utfartsförbud och mark där endast komplementbyggnad får uppföras. 
Vidare har kommunen synpunkter på frågor om färgsättning och ordval.  
 
Kommunen anser inte att det är förenligt med syftet, att förtydliga och göra plankartor lättare 
att läsa, att ta bort symboler för byggnaders höjd, specifikt nockhöjd och totalhöjd där även 
höjden angiven i meter presenterats direkt på plankartan, och ersätta det med hx där 
indexerat siffra är en hänvisning till teckenförklaringen. Samma problem finns med 
förändringen för korsmark – mark som endast får bebyggas med komplementbyggnad 
(ersätts med fx), takvinkel (ersätts med ox) och utfartsförbud (ringprickad linje, ersätts med 
jx)  

 
Kommunen önskar också att föreskrifterna ger tydligare direktiv kring färgsättning. 
Idag finns exempelvis tre olika grå representerade, betecknade ljusgrå, blå-grå 
samt grå. Samtliga färger bör för standardiseringen ges en färgkod. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks 
Protokoll 2019-05-22 - Msn §39 
Svarsfil remiss DP1(502817) 
Missiv - Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd 
om detaljplan med planbeskrivning 
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning 
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Kommunstyrelsen  2019-05-29  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Konsekvensutredning - Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med 
planbeskrivning  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Yttrande på remiss antas 
 
______ 
 
Beslut till: 
MSF Plan (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2019-05-29   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 102        Dnr KS.2019.7               
 
 
Information från kommunalrådet och kommunchefen  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson (S) informerar: 
 
- Planuppdrag och workshop gällande marken vid Båt och motor. 
- Landshövdingens besök.  
- Svenskt näringslivs enkätsvar gällande företagsklimatet i kommunen. 
 
 
Kommunchef Johan Persson informerar: 
 
- Personalavdelningen byter namn till HR. 
- Avtal tecknat gällande informationstavlorna vid E4:an. 
- Ramdalens idrottshall har fått ett nytt golv.  
- Inget bidrag för solpaneler på ramdalen. 
- Praktikplatser vid Oxelöskolan nu tillsatta. 
- Mark och miljödomstolen har fattat beslut om utökat verksamhetsområde på 

några av kommunens öar. Då detta kommer att ge stora konsekvenser för 
kommunen har kommunen begär överprövning hos miljööverdomstolen. 

- ORC EM Segeltävlingarna har i nuläget 73 anmälda båtar/lag. 
- Gratistidningen som följer med SN kommer att ha ett uppslag om Oxelösund. 
 
 
______ 
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Ks § 103        Dnr KS.2019.7               
 
 
Balanslistan  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Balanslistan gås igenom och läggs till handlingarna. 
 
 
______ 
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Ks § 104        Dnr KS.2019.6               
 
 
Delgivningar  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
 
Delgivningar 
 
Rapport och kunskapsunderlag om kompetensförsörjningen och styrningen av 
högre lärosäten i Stockholm-Mälarregionen 
 
En Bättre Matchning Storregional systembild 
 
Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten som kan möta samhällsutmaningar i 
Sverige 
 
RS 190412 § 5 Slutredovisning och förvaltningsberättelse för RfS inkl underlag 
 
 
______ 
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Ks § 105        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 2019-05-29 
Beslutsfattare 
 

Beslutsdatum Punkt 
i del. 
Ordn 

Beslutets innehåll i korthet 
 

Beslutet 
hittas 

Johan Persson 2019-03-25 C.1 Nytt CMS (plattform) för 
oxelosund.se. 

Ekonomi 

Margita Holmström 2019-04-22 D.3 Tillsvidare anställning D.R 
personligassistent  

Personakt 

Henny Larsson 2019-03-01 – 
2019-03-31 

D.3 Nyanställda i mars månad Castor 

Maria Malmberg 2019-04-24 B.9 Ny arrendator på Grytön 210 Castor 

Maria Malmberg 2019-04-25 B.8 Avtal för markupplåtelse, 
starkströmsanläggning 

Castor 

Maria Malmberg 2019-04-25 B.9 Ny arrendator på S Femöre 66 Castor 

Johan Persson 2019-02-04 A.1 Rättegångsfullmakt Marginalen Castor 

Margrita Sjöqvist 2019-03-15 C.11 Nyupplåning av lån 60 mkr, fast 
lån tom 2025-05-12, 
Kommuninvest 

Ekonomi 

Margrita Sjöqvist 2019-04-30 C.5 Avskrivning av osäkra fordringar 
< 25 000 kr, samlingslista jan-
apr 2019 

Ekonomi 

Margrita Sjöqvist 2019-04-30 C.7 Överenskommelser om 
avbetalningsplaner för betalning 
av skulder upp till 50 000 kr, 
samlingslista jan-apr 2019 

Ekonomi 
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Johan Persson 2019-05-06 C.1 Renovering av Pelare 11,12 
Ramdalsbadet 

Ekonomi 

Jessica Lindqvist 2019-05-02 D.12 Varning A.A Personakt 

Mikael Wallström 2019-04-25 D.13 Omplacering vid oenighet I.J Pärm 
förhandlings
protokoll 

Henny Larsson 2019-04-01 – 
2019-04-31 

D.3 Nyanställda i april månad 2019 Castor 

 
Sara Littorin/Malin 
Lindèn 

19-04-01 – 
19-04-30 
 

B.12 Bifall                                      
 

BAB-diariet 

Sara Littorin/Malin 
Lindèn 

19-04-01 – 
19-04-30 

B.12 Delvis bifall BAB-diariet 

Richard Andersson 2019-05-09 F.4 Tjänsteavtal Mattransporter Avtalsdatab
asen 

Maria Malmberg 2019-05-09 B.9 Ny arrendator på Hasselö 175 Castor 

Maria Malmberg 2019-05-09 B.9 Ny arrendator på Hasselö 161 Castor 

Maria Malmberg 2019-05-09 B.9  Ny arrendator sjöbod 15 
Femörekanalen 

Castor 

Maria Malmberg 2019-05-09 B.9 Nya arrendatorer på S Femöre 
67 

Castor 

Maria Malmberg 2019-04-01 – 
2019-04-30 

B.9 Avtal båtplatser Castor 

Maria Malmberg 2019-04-12 B.11 Avtal bostadsarrende Furön 99 Castor 

Johan Persson/ 
Catharina 
Fredriksson 

2019-05-20 A.1 Överklagande av Mark- och 
miljödomstolens beslut om 
föreläggande att anordna allmän 
VA-anläggning 

Castor 

Johan 
Persson/Catharina 
Fredriksson 

2019-05-06  Avtal med Verifone, 
betalningsterminal Gästhamnen 

Ekonomi 

 
 
______ 
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Ks § 106        Dnr KS.2019.60               
 
 
Utökning av verksamhetsområde för VA  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar verksamhetsområde för VA i Granliden enligt område markerat i 
bilagd karta. 
 
Sammanfattning 
 

Att ordna vattenförsörjning och avlopp är i första hand en kommunal angelägenhet. 
Skyldigheten att tillhandahålla vattentjänster finns formulerad i 6 § vattentjänstlagen. Om 
det med hänsyn till lagens skyddsintressen behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i 
ett större sammanhang för viss befintlig eller blivande bebyggelse är kommunen skyldig att 
bestämma det verksamhetsområde (VO) inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna 
behöver ordnas.  
Detaljplan för Granliden antogs 2016. Av planbeskrivningen framgår det att 
området är i stort behov av att anslutas till kommunalt VA-område då de enskilda 
avloppslösningarna som finns inom detaljplaneområdet är av skiftande kvalitet. Nu 
planerar Oxelö Energi att genomföra anslutningen och därmed bör beslut tas om 
att anta verksamhetsområde för VA i Granliden. Detta är även ett önskemål från 
boende i området. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks 
Karta verksamhetsområde Granliden.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar verksamhetsområde för VA i Granliden enligt område markerat i 
bilagd karta. 
 
______ 
 
Beslut till: 
MSF (FK) 
VA-chef (FK) 
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Ks § 107        Dnr KS.2019.61               
 
 
Bokslut för donationsfonderna 2018  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Upprättade årsredovisningar fastställs och kommunstyrelsens ledamöter beviljas full 
ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. 
Ge kommunchefen i uppdrag att ändra ändamål för den stiftelse som inriktar sig på 
elev/elever folkbokförda i Oxelösund som studerar på gymnasieskola i Oxelösund.  
Ge kommunchefen i uppdrag att se över utdelningens storlek för att anpassas till 
nu gällande skatteregler. 
 
Sammanfattning 
 
Oxelösunds kommun förvaltar tre stiftelser (donationsfonder).  
Dessa tre stiftelser är: 
• Stiftelsen för utgivande av premier till elever vid högstadiet i Breviksskolan i Oxelösund,   
  instiftad 1986, 
• Stiftelsen för utgivande av premier till elev / elever folkbokförda i Oxelösunds kommun   
  som studerar på gymnasiet i Oxelösund instiftad 1986, och 
• Stiftelsen för främjande av kulturell verksamhet inom Oxelösunds kommun,   
  instiftad 1986.  
Administrationen för de tre stiftelserna sker genom ett avtal med Skandikon Administration 
AB, lokaliserat i Malmö. Årsredovisningar har upprättats av Skandikon.  
Det egna kapitalet för dessa tre stiftelser uppgick till 1 1119 tkr i bokslut 2018 (1 240 tkr vid 
föregående årsskifte). Totalt för alla tre fonderna delades 31 tkr (30,5 tkr) ut. 
Fonden som riktar sig mot elever vid högstadiet i Breviksskolan delade ut 21 tkr  
(20,5 tkr).  
Fonden som riktar sig mot elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som studerar på 
gymnasiet i Oxelösund delade ut 0 tkr.  
Då det numera inte finns någon gymnasieskola i Oxelösund blir det svårt att dela ut medel 
från den fond som riktar sig till elev / elever folkbokförda i Oxelösunds kommun och som 
studerar på gymnasiet i Oxelösund. Begränsningar av målgruppen är därmed betydande. 
Fonden för kulturell verksamhet delade ut 10 tkr (10 tkr). Stiftelsens avkastning möjliggör en 
betydligt högre utdelning. På grund av ändrade skatteregler kommer stiftelsen att beskattas 
för en för låg utdelning under de senaste sammanlagda fem års perioden. Därför föreslås 
att kommunchefen ges i uppdrag att se över utdelningens storlek för att anpassas till nu 
gällande skatteregler.   
Marknadsvärdet av stiftelsernas värdepapper uppgick till 1 119 tkr vid årets slut  
en minskning med 138 tkr (ökning 66 tkr), vilket motsvarar en förändring med -12,31 % 
(ökning 5,2 %). 
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Stiftelserna har sina resp. förmögenheter gemensamt placerade i den samförvaltade depån 
Oxelösunds samförvaltning hos Öhman fonder.  
Revisionen föreslår att Kommunstyrelsen vidtar åtgärder för att försöka ändra ändamål för 
den stiftelse som inriktar sig på elev/elever folkbokförda i Oxelösund som studerar på 
gymnasieskola i Oxelösund.  
Med anledning av det föreslås att kommunchefen ges i uppdrag att ändra ändamål för den 
stiftelse som inriktar sig på elev/elever folkbokförda i Oxelösund som studerar på 
gymnasieskola i Oxelösund. 
Revisionen har granskat samtliga stiftelser utan anmärkning och föreslår att 
kommunstyrelsens ledamöter beviljas full ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks 
Årsredovisning Sammandrag för samförvaltade donationsstiftelser 2018.pdf 
Revisionsberättelse för år 2018 för Stiftelsen för utgivande av premier till elever vid 
högstadiet i Breviksskolan 
Revisionsberättelse för år 2018 för Oxelösunds samförvaltade donationsstiftelser 
Revisionsberättelse för år 2018 för Stiftelsen för utgivande av premier till elever som 
studerar på gymnasiet  
Revisionsberättelse för år 2018 för Stiftelsen för främjandet av kulturell verksamhet  
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Upprättade årsredovisningar fastställs och kommunstyrelsens ledamöter beviljas full 
ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. 
Ge kommunchefen i uppdrag att ändra ändamål för den stiftelse som inriktar sig på 
elev/elever folkbokförda i Oxelösund som studerar på gymnasieskola i Oxelösund.  
Ge kommunchefen i uppdrag att se över utdelningens storlek för att anpassas till 
nu gällande skatteregler. 
 
Förslag 
 
Dag Bergentoft (M) yrkar bifall till framskrivet förslag. 
 
______ 
 
Beslut till: 
ECH 
CON 
Revision 
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Ks § 108        Dnr KS.2019.64               
 
 
Köp av fastighet Prisman 8  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Godkänna Kustbostäder i Oxelösund AB.s köp av fastigheten Prisman 8 i Oxelösund för 11 
mkr. 
Godkänna finansieringen på 11 mkr av köpet via lån i koncernbanken.  
 
Sammanfattning 
 
Kustbostäder i Oxelösund AB hemställer att kommunfullmäktige godkänner köp och 
finansiering av fastigheten Prisman 8 i Oxelösund. Fastigheten är belägen i centrala 
Oxelösund med gatuadress Torggatan 13. Lagfaren ägare är Sörmlands Sparbank. 
Via förhandling mellan parterna har överenskommits om en köpeskilling på 11,0 mkr för 
fastigheten Prisman 8. Finansiering sker genom att uppta nya lån via koncernbanken.  
En tänkbar utveckling av fastigheten är att flytta de mindre hyresgästerna till andra lokaler, 
exempelvis Prisman 6, för att på de friställda ytorna iordningsställa bostäder, eller annan 
verksamhet. En översiktlig bedömning är att det är möjligt att tillskapa ca 9 mindre bostäder. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Godkänna Kustbostäder i Oxelösund AB.s köp av fastigheten Prisman 8 i Oxelösund för 11 
mkr. 
Godkänna finansieringen på 11 mkr av köpet via lån i koncernbanken.  
 
______ 
 
Beslut till: 
Ekonomichef (FK) 
Kustbostäder (FK) 
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Ks § 109        Dnr KS.2019.70               
 
 
Begäran om ansvarsfrihet för 2018 Regionförbundet Sörmlands 
styrelse  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Regionförbundet Sörmlands styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2018. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Regionförbundet Sörmlands förbundsordning ska medlemmarnas 
fullmäktigeförsamlingar behandla frågan om ansvarsfrihet för regionförbundets styrelse.  
Regionförbundets styrelse har vis sitt sammanträde den 12 april 2019 fattat beslut om 
årsredovisningen för år 2018 och revisorerna har lämnat sin revisionsberättelse. Därmed vill 
regionförbundets styrelse att medlemmarnas respektive fullmäktige behandlar frågan om 
ansvarsfrihet.  
Regionförbundet Sörmlands revisorer har granskat regionförbundets verksamhet 
och bokslut för år 2018. Revisorerna föreslår att årsredovisningen ska godkännas 
och att Regionförbundet Sörmlands styrelseledamöter ska beviljas ansvarsfrihet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Begäran om ansvarsfrihet för 2018 Regionförbundet Sörmlands 
styrelse  
Årsredovisning 2018 för Regionförbundet Sörmland 
Revisionsrapport - granskning av bokslut och årsredovisning per 2018-12-31 
Revisionsberättelse för år 2018 för Regionförbundet 
Protokollsutdrag 2019-04-12 § 4 Årsredovisning år 2018 för regionstyrelsen 
Begäran om ansvarsfrihet för Regionförbundet Sörmlands styrelse  
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige. 
Regionförbundet Sörmlands styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2018. 
______ 
 
Beslut till: 
Region Sörmland. 
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Ks § 110        Dnr KS.2019.67               
 
 
Reviderat reglemente och samverkansavtal Växelnämnden  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige. 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till nytt samverkansavtal för den gemensamma 
växelnämnden. 

 
2. Kommunfullmäktige godkänner reviderat reglemente för den gemensamma växelnämnden. 

 
3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i respektive kommun fattar 

motsvarande beslut.  
 
 
Sammanfattning 
 
Trosa kommun och Gnesta kommun inrättade den 1 januari 2012 en gemensam 
växelnämnd för samverkan kring växeladministration. Från och med den 1 september 2017 
ingår även Oxelösunds kommun i den gemensamma nämnden. Trosa kommun är 
värdkommun och den gemensamma nämnden ingår Trosa kommuns organisation. 
  
Växelnämndens uppdrag som ursprungligen innefattade förvaltning och teknisk drift av 
telefonifunktion i Trosa kommun har efter beslut i gemensamma växelnämnden hösten 
2018 utvidgats till att hantera ett komplett kontaktcenter som bland annat innehåller helt 
integrerad ärendehantering och lättillgängliga telefonifunktioner.  

 
I och med att det utökade uppdraget måste respektive kommuns fullmäktige 
besluta om nytt samverkansavtal och reviderat reglemente för den gemensamma 
växelnämnden. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Reviderat reglemente och samverkansavtal för Växelnämnden 
Förslag Samverkansavtal gemensam växelnämnd 
Förslag Reviderat reglemente gemensam växelnämnd 
Vxlnämnd 2019-04-09 § 5 (Konverterat)  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige. 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till nytt samverkansavtal för den gemensamma 
växelnämnden. 

 
2. Kommunfullmäktige godkänner reviderat reglemente för den gemensamma växelnämnden. 
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3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i respektive kommun fattar 

motsvarande beslut.  
 
______ 
 
Beslut till: 
Växelnämnden 
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Ks § 111        Dnr KS.2019.72               
 
 
Årsredovisning 2018 med begäran om att ansvarsfrihet för 
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

• Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet anmäls 
och läggs till handlingarna. 

• Direktionen för kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet samt de enskilda 
ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för 2018. 
 
 
Sammanfattning 
 
Sedan sju år tillbaka har kollektivtrafikfrågorna organiserats i Kommunalförbundet 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Under de åren har myndigheten också fått ytterligare 
uppdrag från Länstrafiken Mälardalen AB, Länstrafiken Sörmland AB och från de 
kommunala medlemmarna.  
Den 1 januari 2019 övergick kollektivtrafikfrågorna till det nybildade Region Sörmland - en 
sammanslagning av kollektivtrafikmyndigheten, Landstinget Sörmland och Regionförbundet 
Sörmland. Dessutom införlivades det helägda bolaget Länstrafiken Sörmland AB och de 
delägda bolagen MÄLAB, AB Transitio och Samtrafiken i Region Sörmland. Detta är 
därmed den sista årsredovisningen som skrivs för Kommunalförbundet Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet.  
Myndigheten har via beslut överlämnat sin upprättade och beslutade Verksamhetsplan och 
budget 2019 (2020-21) till Region Sörmland att införliva i sin Verksamhetsplan och budget 
2019 (2020-21). Därutöver har myndigheten lämnat över ett antal andra rekommendationer 
såsom att påbörja revidering av det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Även för 2019 
är den förväntade utvecklingen att måluppfyllelse i all väsentlighet bedöms som positiv. 
Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
behandlades vid sammanträde i direktionen den 15 mars 2019. Sedan dess har 
även myndighetens sakkunniga och förtroendevalda revisorer granskat 
årsredovisningen och bokslutet 2018. Myndighetens revisorer tillstyrker att 
respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda 
ledamöterna i densamma. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Årsredovisning 2018 med begäran om att ansvarsfrihet för 
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
Protokollsutdrag § 2 från sammanträde i direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
den 15 mars 2018 
Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
Granskningsrapport bokslut Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 2018 
Revisionsberättelse för år 2018 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet  
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Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

• Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet anmäls 
och läggs till handlingarna. 

• Direktionen för kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet samt de enskilda 
ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för 2018. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Region Sörmland (FK) 
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Ks § 112        Dnr KS.2018.118               
 
 
Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

• Ordförandegruppen i Vård- och omsorgsnämnden arvoderas med 1,5% av grundarvodet för 
att täcka uppdraget för politisk socialjour. 

• Ordförandegruppen ansvarar för att den politiska socialjouren alltid är bemannad. 

• Arvodesreglementet uppdateras med; Ordförandegruppen i Vård- och omsorgsnämnden 
ansvarar för att den politiska socialjouren alltid är bemannad och för detta utgår ersättning 
om 1,5% av grundarvodet per månad och ledamot.  

• Finansiering sker via Vård- och omsorgsnämndens befintliga budget för förtroendevalda 
genom de åtgärder nämnden vidtar under året för att minska sina verksamhetskostnader. 

• Beslutet börjar gälla från 1 juli-2019.  
 
 
Sammanfattning 
 
2018-09-19 Kf § 102 p2 beslutade kommunfullmäktige att ersättningsnivån och åtagandet 
för politisk socialjour för ordförandegruppen i Vård- och omsorgsnämnden skulle utredas. 
Den politiska socialjouren måste finnas tillgänglig dygnet runt alla dagar på året. Under 
utredningen har arvodesreglementen från några olika kommuner dels med geografisk 
närhet och för kommuner med liknande förutsättningar som Oxelösund gåtts igenom. Den 
slutsats man kan dra av detta är att de flesta kommuner har någon typ av ersättning och 
tillägg för den politiska socialjouren, även om denna ersättning ser väldigt olika ut både till 
utformning och ersättningsnivå. Exempel har bland annat hämtas från kommunerna 
Strängnäs, Flen, Vingåker, Gnesta, Åmål, Hofors och Mullsjö.  
Ett tillägg på 1,5% av grundarvodet motsvarar 1004 kr per ledamot och månad. Totalt skulle 
detta innebära en kostnadsökning på 36 144 kr/år. I förhållande till andra kommuner som 
undersökts placerar detta Oxelösund på en medelnivå.  
Ett införande redan i år innebära att en ökad kostnad om ca 18 tkr tillkommer på vård- och 
omsorgsnämnden, och även om denna kostnad inte är budgeterad bedöms kostnaden 
kunna finansieras genom det övriga arbetet med besparingar och effektiviseringar.  
Utifrån arvodeskommitténs beredning, har utdrag granskats från de kommuners 
arvodesreglementen som nämns ovan. Utifrån detta föreslås att 
ordförandegruppen i Vård- och omsorgsnämnden arvoderas med 1,5% av 
grundarvodet för att täcka uppdraget för politisk socialjour.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Ersättning politisk Socialjour 
Protokoll 2018-09-19 - Kf §102  
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   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Dagens sammanträde 
 
Jäv 
 
Linus Fogel (S) och Katarina Berg (M) anmäler jäv 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

• Ordförandegruppen i Vård- och omsorgsnämnden arvoderas med 1,5% av grundarvodet för 
att täcka uppdraget för politisk socialjour. 

• Ordförandegruppen ansvarar för att den politiska socialjouren alltid är bemannad. 

• Arvodesreglementet uppdateras med; Ordförandegruppen i Vård- och omsorgsnämnden 
ansvarar för att den politiska socialjouren alltid är bemannad och för detta utgår ersättning 
om 1,5% av grundarvodet per månad och ledamot.  

• Finansiering sker via Vård- och omsorgsnämndens befintliga budget för förtroendevalda 
genom de åtgärder nämnden vidtar under året för att minska sina verksamhetskostnader. 

• Beslutet börjar gälla från 1 juli-2019.  
 
 
Förslag 
 
Catharina Fredriksson (S) yrkar bifall till framskrivet förslag. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kansliet (FÅ) 
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Ks § 113        Dnr KS.2019.71               
 
 
Taxa för tillstånd enligt lagen om tobak och liknande produkter  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Taxa för tillstånd enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) 
fastställs. 
 
Sammanfattning 
 
I december 2018 beslutade riksdagen om en ny tobakslag, Lag om tobak och liknande 
produkter (2018:2088), nedan kallad LTLP. Lagen börjar gälla den 1 juli 2019 och ersätter 
tobakslagen (1993:581) och lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 
(2017:425).  
Flertalet av bestämmelserna i tobakslagen och lag om elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare förs i sak oförändrade över till den nya lagen. Därutöver syftar lagen till 
att ytterligare minska bruket av tobak och till att motverka illegal handel med tobak.  
Den nya lagen innebär att det införs tillståndsplikt för handel med tobak med kommunen 
som tillståndsgivande myndighet. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror får 
bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan handel.  
Kommunen får enligt 8 kap 1 och 2 §§ LTLP ta ut avgifter för prövning av ansökan om 
försäljningstillstånd, tillsyn av detalj- och partihandlare med försäljningstillstånd samt tillsyn 
av handlare som anmält försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. 
Avgifterna ska spegla kommunernas faktiska kostnader för hanteringen av 
tillståndsansökningar och tillsyn samt följa de allmänna krav om självkostnadsprincipen som 
finns om kommunala taxor. För att kommunen ska kunna ta ut dessa taxor krävs att 
kommunfullmäktige beslutar om taxan före den 1 juli 2018 
Kommunen ska, med anledning av den nya lagen, ta emot och handlägga ansökan om 
försäljningstillstånd för tobak.  
Ansökan om tobakstillstånd kan delas in i följande kategorier: 
- Ansökan om tillstånd för att sälja tobak 
- Ansökan om tillfälligt tillstånd för att sälja tobak 
- Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden 
- Anmälan om förändrat tillstånd 
Gemensamt för alla kategorier är att handläggare diarieför ansökan, tar in ansökningsavgift 
och nödvändiga handlingar, utreder ärendet, utarbetar ett underlag för beslut samt utfärdar 
en handling för meddelande av beslut. En uppskattning av den effektiva handläggningstiden 
bör ligga på 8-10 timmar, något kortare för tillfälliga tillstånd samt ändrade 
bolagsförhållanden.  
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Förslag till taxa: 
Ansökan om tillstånd för att sälja tobak:  8 000 kr 
Ansökan om tillfälligt tillstånd för att sälja tobak: 4 500 kr 
Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden: 5 500 kr 
Anmälan om förändrat tillstånd: 1 500 kr 
 
Avgifterna kan behöva justeras framöver beroende på hur den faktiska arbetssituationen 
kommer att se ut. Det är i nuläget svårt att avgöra hur många av dagens befintliga 
tobakshandlare som kommer att ansöka om ett tobakstillstånd. I dag finns 14 anmälda 
försäljningsställen avseende tobak i Oxelösunds kommun.  
De avgifter som finns idag för tillsyn avseende vissa receptfria läkemedel, 
tobaksvaror samt folköl kommer att ses över vid kommande årlig taxerevision. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Taxa för tillstånd enligt lagen om tobak och liknande produkter 
Taxa för tillstånd enligt lagen om tobak och liknande produkter  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Taxa för tillstånd enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) 
fastställs. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Vård- och omsorgsförvaltningen (FÅ) 
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Ks § 114        Dnr KS.2018.114               
 
 
Svar på motion om småbåtshamnarna i Oxelösund  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Motionen anses besvarad. 
 
Sammanfattning 
 
Bo Jender (M), Dag Bergentoft (M), Bo Höglander (C) och Björn Winther (L) lämnade den 
13:e juni in en motion om småbåtshamnar i Oxelösund. Motionärerna yrkar att kommunen 
ges i uppdrag att ta fram ett förslag, som förankras hos båtägarna, innebärande att olika 
småbåtshamnar får ta över ansvaret och bryggföreningar bildas om det inte redan finns en 
förening. Motionärerna yrkar vidare att driften över gästhamnen ses över där det finns 
alternativ, som tex Segelsällskapet, Femöre Marina eller krögaren på restaurang Läget.  
Kustbostäder har vid sitt yttrande daterat 2019-03-01 angett att Kustbostäder är positiva till 
att frågan om vilken typ av entreprenad småbåtshamnarna skall drivas utreds och sedan 
fastställs med ett långsiktigt perspektiv. Kustbostäder framför vidare i sitt yttrande att för 
driften av Gästhamnen är det naturligt att i första hand den entreprenör som exempelvis 
driver restaurangen även tar hand om värdskapet för gästande båtar. Detta eftersom denne 
redan har personal på plats under aktuella tider. Kustbostäder anför vidare i sitt yttrande att 
underhållet av småbåtshamnar och Gästhamn tidigare har varit mycket eftersatt, att det 
senaste årens målmedvetna arbete lett till att anläggningarna börjar förbättras men att flera 
års arbete med förbättringar återstår innan statusen på anläggningarna är på en 
tillfredsställande nivå. Avslutningsvis konstaterar Kustbostäder att nuvarande uppdrag till 
Kustbostäders är med kort tidsperspektiv varför rekommendationen är att om Kustbostäder 
även i fortsättningen skall behålla uppdraget så bör uppdraget ges i ett längre perspektiv.  
Kommunstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde den 29:e september 2017 utredning av 
kommunens fortsatta hantering av småbåtshamnar och Gästhamn. Kommunstyrelsen 
beslutade vid sammanträdet att ge kommunchefen i uppdrag att genomföra de förslag till 
utvecklingsåtgärder enligt de ställningstaganden som förs fram i utredningens slutsatser. En 
av dessa utvecklingsåtgärder är enligt utredningen att kommunstyrelsen inför årsskiftet 
2019/2020 genom ny utredning ska få ta ställning till långsiktig drift av småbåtshamnar och 
Gästhamn, med inriktningen ett förlängt och mer fristående uppdrag till Kustbostäder.  
Uppdrag om att utreda och återkomma med förslag till långsiktig drift av 
småbåtshamnar och Gästhamn har därmed redan getts av Kommunstyrelsen. Då 
utredningen ska ta fram underlag för ställningstagande av Kommunstyrelsen 
kommer denna att behandla olika alternativa driftsformer och eventuella 
huvudmän. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att motionen ska anses 
besvarad. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Motion om småbåtshamnarna i Oxelösund 
Protokoll 2018-06-13 - Kf §89 
Motion om småbåtshamnarna i Oxelösund 
Remissvar- Motion om småbåtshamnarna i Oxelösund  
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Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Motionen anses besvarad. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunchef (FÅ) 
Kustbostäder (FK). 
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Ks § 115        Dnr KS.2018.205               
 
 
Svar på Medborgarförslag om införande av nyhetsbrev på 
kommunens hemsida  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget anses besvarat. 
 
Sammanfattning 
 
Det har kommit in ett medborgarförslag om införande av nyhetsbrev eller motsvarande på 
kommunens hemsida.  
 
Kommunen publicerar idag löpande nyheter på såväl hemsida som den officiella 
Facebooksidan www.facebook.com/oxelosundskommun. Facebooksidan är åtkomlig för 
alla, även för den som inte har ett konto på Facebook och det är den av kommunens 
kanaler som når flest människor. Även hemsidan är flitigt besökt och det går att läsa tidigare 
publicerade inlägg via knappen ”Tidigare nyheter” som man hittar under nyheterna på 
startsidan. I nyhetsarkivet som kommer fram när man trycker på den knappen kan man 
även sortera på nyheter inom olika områden. Via RSS, som är en teknik som gör det möjligt 
för den enskilde att prenumerera på webbflöden via sin mejl, kan man få reda på när en 
nyhet publicerats på startsidan. RSS finns i sidfoten på oxelosund.se och är gratis.  

 
Ett nyhetsbrev skulle innehålla samma information som det som i dag publiceras 
på hemsidan/Facebook. Därför bör prioritering göras för att vidareutveckla dessa 
kanaler framför att införa ett nyhetsbrev som månadsvis kommer att presentera 
nyheter som tidigare redan presenterats på hemsidan. Medborgarförslaget föreslås 
därmed vara besvarat. 
 
Beslutsunderlag 
Svar på medborgarförslag om nyhetsbrev på hemsidan 
Medborgarförslag om införande av nyhetsbrev på kommunens hemsida  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget anses besvarat. 
______ 
 
Beslut till: 
Frågeställaren 

 


