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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 119

2019-09-04
Dnr KS.2019.30

Information och föredragningar 2019
Dagens sammanträde
Niklas Telin säkerhetssamordnare, Totte Arvidsson Länsstyrelsen och Mikael
Jaanivald Länsstyrelsen informerar om Oxelösunds kommuns ansvar gällande
civilt försvar och krisberedskap.
Sarah Heltborg Fastighetsekonom, informerar om saneringen på Ramdalsskolan
etapp 3.
Pär Blom Projektledare och Jonas Bergström NCC informerar från byggnationen
av Oxelöskolan.
Maria Malmberg Mark- och exploateringsstrateg och Kjell Andersson Mark- och
exploateringsstrateg, informerar om:
- Mark och spårområde kring Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg verksamhet.
- Omförhandlingar gällande kommunens bostadsarrenden samt processen kring
densamma.
- Högspänningsledningen från Hedenlunda till SSAB.
Magnus Petersson ekonomichef informerar om den pågående processen med
ägardirektiv och avkastningsplan för de kommunala bolagen.
______
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 120

2019-09-04
Dnr KS.2019.100

Budget i balans 2019 Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
Rapporten godkänns.
Sammanfattning
Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 29:e maj behandlades ekonomisk uppföljning för
kommunen till och med april 2019. I uppföljningen redovisades att Utbildningsnämnden
prognostiserar ett underskott om 6 mkr för verksamhetsåret 2019.
Enligt budgetregler ska varje nämnd vid budgetårets slut ha en budget i balans. Så snart en
avvikelse befaras eller har konstaterats, ska förvaltningschefen till nämnden och
kommunchefen samordna och rapportera uppföljningen och lämna förslag till åtgärder till
förväntad budgetavvikelse. Nämnden ska inom sin egen verksamhet göra omprioriteringar
för att hålla sig inom tilldelad budgetram. Underskottet, vidtagna åtgärder och eventuella
avvikelser från kommunmålen ska snarast rapporteras till kommunstyrelsen via
kommunchefen.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 29:e maj beslutades därför att
Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsens sammanträde i september ska redovisa vilka
åtgärder som vidtagits för att nå en budget i balans.
Utbildningsnämnden genomför sammanträde den 28:e augusti vid vilket beslut om åtgärder
för att nå budget i balans förväntas tas. Inför sammanträdet har Utbildningsförvaltningen i
särskild tjänsteskrivelse presenterat en rad olika förslag till åtgärder för att nå budget i
balans. Förslagen har inriktats mot verksamheter som kommunen inte är skyldig att
anordna via lag och författning. Förslag har tagits fram som omfattar minskning eller
avveckling av verksamheterna musikskola, öppen förskola, dagbarnvårdare, Stenviks
omsorg, vuxenutbildning inriktning vård samt vuxenutbildning inriktning svets/sprinkler.
Utöver de förslag till åtgärder som kräver beslut av Utbildningsnämnden redovisar också
Utbildningsförvaltningen de åtgärder som planeras genomföras på förvaltningsnivå inom sitt
ansvarsområde.
Då nämndens sammanträde inträffar efter att kallelsen till Kommunstyrelsen skickats kan
det i denna tjänsteskrivelse inte redovisas vilka beslut om åtgärder som
Utbildningsnämnden har fattat. De beslut som Utbildningsnämnden beslutar vid sitt
augustisammanträde redovisas därför av nämndens ordförande och förvaltningschef för
Utbildningsförvaltningen vid Kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Rapport åtgärder med anledning av prognostiserat underskott från UN
vid KS 2019-09-04
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Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Rapporten godkänns.
______
Beslut till:
Utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

Blad 6

Sammanträdesprotokoll

Blad 7 (41)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 121

2019-09-04
Dnr KS.2019.103

Budget i balans 2019 Vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
Rapporten godkänns.
Sammanfattning
Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 29:e maj behandlades ekonomisk uppföljning för
kommunen till och med april 2019. I uppföljningen redovisades att Vård och
omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott om 10,4 mkr för verksamhetsåret 2019.
Enligt budgetregler ska varje nämnd vid budgetårets slut ha en budget i balans. Så snart en
avvikelse befaras eller har konstaterats, ska förvaltningschefen till nämnden och
kommunchefen samordna och rapportera uppföljningen och lämna förslag till åtgärder till
förväntad budgetavvikelse. Nämnden ska inom sin egen verksamhet göra omprioriteringar
för att hålla sig inom tilldelad budgetram. Underskottet, vidtagna åtgärder och eventuella
avvikelser från kommunmålen ska snarast rapporteras till kommunstyrelsen via
kommunchefen.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 29:e maj beslutades därför att Vård- och
omsorgsnämnden till Kommunstyrelsens sammanträde i september ska redovisa vilka
åtgärder som vidtagits för att nå en budget i balans.
Vård och omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 27:e februari ge
förvaltningschef för Social- och omsorgsförvaltningen och förvaltningschef för
Äldreförvaltningen i uppdrag att genomföra besparingar inom respektive förvaltning utifrån
principen om tillit som leder till en budget i balans. I beslutet fastställs
återrapporteringstillfällen samt att förslag till besparingar som riskerar verksamheternas
säkerhet ska underställas nämnd.
Med anledning av detta uppdrag genomförs nu en rad åtgärder för att nå en budget i
balans. Som underlag i detta arbete används resultatet av den genomlysning av Vård och
omsorgsnämndens ansvarsområde som presenterades vid Kommunstyrelsens
sammanträde den 29:e maj. Åtgärderna omfattar verksamheterna hemtjänst,
Biståndsbedömning, Nattorganisation, Särskilt boende, LSS -Personlig assistans,
Missbruksverksamhet Vuxna samt omorganisation inom Äldreomsorgsförvaltningen.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde redovisar ordförande i Vård och omsorgsnämnden
och förvaltningschefer för Social- och omsorgsförvaltningen respektive
Äldreomsorgsförvaltningen för de åtgärder som vidtagits för att Vård och omsorgsnämnden
ska nå en budget i balans verksamhetsåret 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks Rapport åtgärder VoN med anledning av prognostiserat underskott vid
KS 2019-09-04
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Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Rapporten godkänns.
______
Beslut till:
Vård och omsorgsnämnden
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 122

2019-09-04
Dnr KS.2017.90

Samordning av grund-och dricksvattenfrågor i Nyköpings- och
Oxelösunds kommuner
Kommunstyrelsens beslut
•

Prioriteringar för nödvatten med tillhörande utställningstid fastställs.

•

Oxelö Energi ges i uppdrag att inventera behovet av nödvattentankar för att kunna
leverera nödvatten till prioriterade verksamheter och hushåll upp till 10 dygn.

•

Oxelö Energi ges i uppdrag att utreda förslag till och kostnad för avsaltningsanläggning
kopplad till Ramdalsanläggningen. Samt utreda möjligheten till extern finansiering.

•

För händelser/situationer som inte bedöms som extraordinära delegeras beslutanderätt
till kommunchef och/eller kommunstyrelsens ordförande gällande begränsning av
vattentillförsel till abonnenter i den utsträckning som krävs vid händelse av torka eller
vattenbrist.

•

För händelser/situationer som bedöms som extraordinära beslutar krisledningsnämnden,
eller nämndens ordförande om nämndens beslut inte kan avvaktas, gällande
begränsning av vattentillförsel till abonnenter i den utsträckning som krävs vid händelse
av torka eller vattenbrist.
Sammanfattning
Oxelösunds och Nyköpings kommuner har ett pågående gemensamt arbete att samordna
grund- och dricksvattenfrågor. Som underlag för det fortsatta arbetet med
nödvattenplanering och förmågan att hantera situationer där det råder vattenbrist föreslås
en prioriteringsordning samt målbild med utställningstid för nödvatten. Det föreslås även ett
förhållningssätt samt mandat vid torka/vattenbrist. I syfte att skapa en tillräcklig förmåga att
leverera nödvatten finns det behov av att tilldela utpekade aktörer uppdrag för att öka
uthålligheten vid nödvattenförsörjning samt vid situationer då det råder vattenbrist.
Nödvatten definieras som dricksvatten som distribueras på annat sätt än genom
ledningsnätet. Begreppet signalerar att det handlar om en situation som innebär någon form
av samhällsstörning. Prioriteringen vid nödvatten avgränsas därmed till prioriteringar som
görs i samband med utplacering av nödvattentankar.
En central del av en kommuns nödvattenplanering är att fastställa prioriteringar
gällande hur nödvattnet, i form av placering av nödvattentankar, ska fördelas inom
kommunens geografiska område. Kommunen är vid planering och prioritering av
nödvatten bunden av ett antal lagar och bestämmelser angående
dricksvattenförsörjningen. I dagsläget finns det dock ingen lagstiftning som
specifikt reglerar nödvatten eller prioritering av dricksvatten vid en nödsituation. På
samma sätt finns det inte heller någon lag som förhindrar prioriteringar på ett
generellt plan.
Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Samordning av grund-och dricksvattenfrågor i Nyköpings- och
Oxelösunds kommuner
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
•

Prioriteringar för nödvatten med tillhörande utställningstid fastställs.

•

Oxelö Energi ges i uppdrag att inventera behovet av nödvattentankar för att kunna
leverera nödvatten till prioriterade verksamheter och hushåll upp till 10 dygn.

•

Oxelö Energi ges i uppdrag att utreda förslag till och kostnad för avsaltningsanläggning
kopplad till Ramdalsanläggningen

•

För händelser/situationer som inte bedöms som extraordinära delegeras beslutanderätt
till kommunchef och/eller kommunstyrelsens ordförande gällande begränsning av
vattentillförsel till abonnenter i den utsträckning som krävs vid händelse av torka eller
vattenbrist.

•

För händelser/situationer som bedöms som extraordinära beslutar krisledningsnämnden,
eller nämndens ordförande om nämndens beslut inte kan avvaktas, gällande
begränsning av vattentillförsel till abonnenter i den utsträckning som krävs vid händelse
av torka eller vattenbrist.

•

NOVF ges i uppdrag att arbeta vidare med att hitta en lösning för
reservvattentäkt.
Förslag
Ordförande yrkar att punkt 6 stryks
Ordförande yrkar att under punkt 3 lägga till texten "samt utreda möjligheterna till
extern finansiering".
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt de egna ändrings och
tilläggsyrkandena och frågar kommunstyrelsen om det framskrivna förslaget samt
de egna yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
______
Beslut till:
Oxelö Energi (FÅ)
NOVF (FÅ)
Sörmlandskustens räddningstjänst (FK)
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 123

2019-09-04
Dnr KS.2019.65

Utredning angående hantering av KAA, barn och elevpeng enligt
beslut (KS.2019.28)
Kommunstyrelsens beslut
Utbildningsnämndens begäran om medel för de elever som omfattas av det
kommunala aktivitetsansvaret och bedriver studier vid Campus verksamhetsåret
2019 avslås.
Sammanfattning
Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 8:e april 2019 att (UN § 16 201904-08) att söka medel från Kommunstyrelsen för 38 elever som läser på Campus enligt
kommunalt aktivitetsansvar (KAA). Eleverna 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. Utbildningsnämnden
begärde att de skulle få en ersättning om 75 tkr/elev.
Kommunstyrelsen behandlade vid sammanträdet den 24:e april Utbildningsnämndens
begäran (KS § 84 2019-04-24) och beslutade då 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.
Det kommunala aktivitetsansvaret regleras av Skollagen. Avsikten med det kommunala
aktivitetsansvaret är att en ungdom som aldrig har påbörjat, har avbrutit eller inte fullföljt sin
gymnasieutbildning inte ska hamna i en situation där vägen till vidare utbildning eller arbete
begränsas. Enligt skollagen har man rätt att påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning fram
till det första kalenderhalvåret då man fyller 20 år. Det kommunala aktivitetsansvaret är
avsett att säkerställa att ungdomar i första hand får och tar del av gymnasieutbildning.
Enligt Utbildningsnämndens äskande finns nu 38 ungdomar som följer en eller flera
gymnasiala kurser inom kommunens vuxenutbildning. Utbildningen leder inte till en
gymnasieexamen utan leder till att de når viss gymnasiebehörighet.
Enligt reglemente för Utbildningsnämnden ansvarar nämnden för all verksamhet som ingår
för att fullgöra Skollagen. Här ingår det kommunala aktivitetsansvaret.
Utbildningsnämndens ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret är inte nytt. Tidigare år
har nämnden inte fått en särskild ekonomisk tilldelning av medel för att fullgöra ansvaret för
det kommunala aktivitetsansvaret.
För de ungdomar omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret och som Utbildningsnämnd
och Utbildningsförvaltning bedömt bäst ges gymnasial kompetens genom
vuxenutbildningsstudier är alternativet att söka till och fullfölja gymnasiala studier inom
individuella programmet eller någon av de nationella gymnasieprogrammen. Sådana studier
säkerställer att eleven har möjlighet att få gymnasial kompetens.
Eftersom det kommunala aktivitetsansvaret regleras av Skollagen,
Utbildningsnämndens reglemente reglerar att nämnden ansvarar för verksamhet
enligt Skollagen, Utbildningsnämndens ansvar för verksamhet inte är nytt och
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 12

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-04

nämnden inte tidigare år fått en särskild budgetmässig tilldelning för
genomförandet av detta ansvar så föreslås Utbildningsnämndens begäran om
medel avslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Utredning ersättning för KAA 2019 till Utbildningsnämnden
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Utbildningsnämndens begäran om medel för de elever som omfattas av det
kommunala aktivitetsansvaret och bedriver studier vid Campus verksamhetsåret
2019 avslås.
Förslag
Dag Bergentoft (M) yrkar att utbildningsnämnden ska få den begärda ersättningen.
Linus Fogel (S), yrkar bifall till framskrivet förslag.
Patrik Renfors (V), Catharina Fredriksson (S) yrkar avslag till Dag Bergentofts (M)
yrkande.
Bo Höglander (C), Stefan Johansson (M) yrkar bifall till Dag Bergentofts (M)
yrkande.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels det framskrivna förslaget
och dels Dag Bergentofts (M) förslag att utbildningsnämnden ska få den begärda
ersättningen. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt det framskrivna förslaget.
Reservation
Dag Bergentoft (M), Bo Höglander (C), Stefan Johansson (M) reserverar dig mot
beslutet till förmån för Dag Bergentofts (M) förslag med följande motivering.
Skriftlig reservation.
Vid Kommunstyrelsens sammanträde yrkade undertecknade att bifalla
Utbildningsnämndens äskande om medel för 38 elever och bedömde kostnaden till 75 tkr
per elev, drygt 2,8 mkr.
Vi menar att även om inte eleverna fullgjort utbildning helt enligt regelverket KAA så kunde
eleverna lika gärna varit inskrivna i Individuella programmet och fått full barn och elevpeng.
Utdragsbestyrkande
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Men det finns ingen garanti att en elev klarar att få gymnasiebehörighet första året bara för
att denne är inskriven i programmet.
De ämnen/kurser som de 38 eleverna har påbörjat/genomfört ändå ger en god grund för att
efterhand ge gymnasiebehörighet.
Det är en snårskog kring regler och utbildningarna har kostnader som ska belastas. Vi
anser att Utbildningsförvaltningen fullgjort sitt ansvar och därför ska äskandet bifallas.
Dag Bergentoft
(M)
Stefan Johansson (M)
Bo Höglander.
(C)
Särskilt yttrande
Göran Bernhardsson (KD) lämnar ett särskilt yttrande.
Bakgrund:
Kommunstyrelsens majoritet beslutade 2019-09-04 att avslå Utbildningsnämndens begäran
om medel för de elever som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret och bedriver
studier vid Campus verksamhetsåret 2019.
Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) omfattar unga under 20 år som:
• har fullgjort sin skolplikt (eller blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de inte har
skolplikt)
• inte genomför utbildning i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning
• inte har en gymnasieexamen eller ett gymnasiesärskolebevis
• inte har fullföljt utbildning motsvarande gymnasieskola eller gymnasiesärskola med
godkänt resultat.
I Oxelösunds kommun fullgör Utbildningsnämnden (UN) detta ansvar.
Anslaget till UN:s verksamhet bygger till största delen på av Fullmäktige fastställd barn- och
elevpeng, BEP, multiplicerat med budgeterat antal barn och ungdomar i olika åldrar.
För gymnasiets del är BEP fastställd till 143 249 kr / år. Budgeterat antal är 316,1.
För KAA har UN bedömt kostnaden (motsvarande BEP) till ca hälften av kostnaden för
gymnasieskola.
En avläsning görs varje månad för att se om verkligt antal skiljer sig från budgeterat.
UN:s avläsning för januari och februari visar att det var 349 elever (jan) resp. 348 elever
(feb) i gymnasieskolan samt 38 elever inom KAA Kommunala aktivitetsansvaret. De har
alltså i genomsnitt 386,5 elever i verksamheten, dvs 70,4 elever mer än budgeterat, varav
32,4 elever i gymnasieskolan resp. 38 elever i KAA.
För perioden januari – februari beviljades UN dock bara tilläggsanslag med 774 tkr för de
32,4 eleverna i gymnasiet, men nekas härmed tilläggsanslag med 475 tkr för de 38 elever
som går inom KAA.
Problemet:
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• Jag anser att utbildning och omsorg av barn och unga kanske är den viktigaste uppgiften
som kommunen har. Det är därför självklart för mig att hela kommunen ska bistå.
• Jag anser att det kontraproduktivt att neka UN ekonomiska resurser när denna KAAverksamhet bedrivits istället för en mer kostsam inskrivning i t.ex. ett Individuellt program.
• Jag anser att det olyckligt att UN förväntas utföra en verksamhet av denna storlek utan
ekonomiska medel, vilket naturligtvis måste drabba övrig verksamhet inom UN.
Det ger en helt fel signal, men visar tyvärr med tydlighet vilka målgrupper som inte
prioriteras.
Oxelösund 2019-09-06
Göran Bernhardsson
Kristdemokraterna (KD)
______
Beslut till:
Utbildningsnämnden.
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Ks § 124

Dnr KS.2019.56

Investering Stenviks förskola
Kommunstyrelsens beslut
•

Startbesked för etapp 2 vid Stenviks förskola genom omställning av Ga.
Omklädningsrummet i anslutning till gymnastiksal.

•

Ombyggnationen finansieras med 2 miljoner genom planerat underhåll 2019.

•

Attestant för projektet är Fastighetsekonom.

Sammanfattning
Vid sammanträde för Kommunstyrelsen i april 2019 beslutades startbesked för etapp 1 vid
Stenviks förskola. Investeringen innefattar en mindre ombyggnation för att effektivisera
lokalytor för Stenviks omsorg på kvällar, nätter och helger. Genom åtgärden tillskapas
ytterligare 30 förskoleplatser i befintlig byggnad. I samband med etapp 1 skapas möjlighet
till en utomhusavdelning, med möjlighet att nyttja gymnastiksalen vid tuff väderlek.
I samband med beslut för etapp 1 informerades kommunstyrelsen om att det finns möjlighet
att tillskapa ytterligare platser i en andra etapp och att Utbildningsförvaltningen tillsammans
med Kommunstyrelseförvaltningen återkommer med förslag till åtgärder och finansiering av
dessa.
Efter värdering och bedömning konstateras att en fullskalig avdelning för 20 barn inte ryms i
gymnastikbyggnadens lokaler. En enklare omställning av lokalytorna i gymnastikhuset
möjliggör dock en ökad flexibilitet och önskad lokalmässig utveckling för verksamheten.
Förbindelsegång mellan förskolebyggnad och gymnastikbyggnad genomförs ej
Kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med utbildningsförvaltningen föreslår en mindre
ombyggnation av outnyttjade ytor i anslutning till gymnastiksalen. Ombyggnationen innebär
uppfräschning av ytskikt samt nedtagning av innervägg i omklädningsutrymme för att öppna
upp yta mot den befintliga ateljén. Duschar demonteras och ytan ersätts med 2 wc. I
samband med ombyggnaden planeras byte av ventilationsaggregatet som försörjer hela
gymnastikbyggnaden.
Omställningen skulle möjliggöra fler alternativ att nyttja ytorna till:
Alternativ 1.
En större utomhusavdelning med möjlighet till inomhusvistelse vid sämre väderlek.
Utbildningsförvaltningen planerar att marknadsföra utomhusavdelningen som ska starta på
Stenviks förskola för att få vårdnadshavare att se det stora värdet i att barnen vistas mycket
utomhus Utbildningsförvaltningen bedömer att vårdnadshavaren känner sig mer trygg att
placera sitt barn på en utomhusavdelning om det finns goda möjligheter till inomhusvistelse
vid sämre väderlek, framförallt vinterhalvåret. En mindre omställning av det som en gång
var omklädningsrum till gymnastiksalen skulle göra det möjlig för förskolan att ta emot fler
barn på utomhusavdelningen. Dessa ytor kan samtidigt nyttjas av övriga avdelningar då det
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finns behov av att dela barngrupper och när utomhusavdelningen vistas utomhus hela
dagar.
Alternativ 2
Mindre barngrupper
Omställning som sker i etapp 1 på Stenviks förskola möjliggör att fler barn kan vistas i
huvudbyggnaden. Det ger också de minsta barnen en trygg start på förskolan i en mindre
barngrupp. Förskolan har sökt statsbidrag för att finansiera en mindre barngrupp för de
minsta barnen. Statsbidraget ”mindre barngrupper” är avsett för åtgärder som minskar eller
motverkar en ökning av barngruppernas storlek och det är tillåtet att använda statsbidraget
till personalkostnader. Vid en omställning av gymnastiksalens omklädningsrum skulle även
de lokalerna kunna användas till barn med behov av verksamhet i mindre barngrupp.
Vid sidan av detta finns det ett antal barn i kommunen med handikapp som är i behov av att
vistas i små lokaler med värme i golvet. I dagsläget är dessa barn placerade på två andra
förskolor i kommunen. dagsläget är det inte aktuellt att flytta dessa barn till Stenviks förskola
men om behovet uppstår så finns färdiga lokaler förberedda genom de åtgärder som
föreslås i etapp 2. De lokalerna som då blir aktuella för de handikappade barnen är de
lokaler som från hösten nyttjas till en mindre barngrupp för de minsta barnen. Skulle det
vara så att barnen med handikapp plötsligt är i behov av att flytta från sin ordinarie förskola
behöver befintlig småbarnsgrupp en ny hemvist. I det fallet kan lokalerna som tidigare varit
omklädningsrum till gymnastiksalen nyttjas till den mindre barngruppen för de minsta
barnen. Alternativ två kräver en större omställning av ytorna då det ställs andra krav på ytan
när det ska vara en stadigvarande hemvist, exempelvis krävs då en RWC.
Vi behöver idag inte besluta vilket av alternativen utbildningsförvaltningen går vidare med
utan bara att omställningen som genomförs då det skapar flexibilitet i lokalerna för
Utbildningsförvaltningen.
I budget för planerat underhåll 2019 finns 2 000 tkr planerade för ventilationsbyte
samt underhållsåtgärder vid Stenviks förskola. Kommunstyrelseförvaltningen
bedömer att tänkta investeringsmedel för planerat underhåll täcker anpassningarna
för etapp 2 inkluderat 200 tkr i reserv för oväntade kostnader.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår således att finansieringen sker via planerat
underhåll 2019. Ombyggnationen beräknas kunna ske under hösten 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ombyggnation Stenviks förskola etapp 2, gymnastikbyggnad
Projektplan ombyggnation Stenviks förskola etapp 2, gymnastikbyggnad
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Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
•

Startbesked för etapp 2 vid Stenviks förskola genom omställning av Ga.
Omklädningsrummet i anslutning till gymnastiksal.

•

Ombyggnationen finansieras genom planerat underhåll 2019.

•

Attestant för projektet är Fastighetsekonom.

Förslag
Ordförande föreslår under punkt 2 lägga till att ombyggnationen finansieras med 2
miljoner från planerat underhåll 2019.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt det egna tilläggsyrkandet
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt dessa.
______
Beslut till:
Fastighetsekonom (FÅ)
Utbildningsförvaltningen (FK)
Controller (FK)
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Ks § 125

Dnr KS.2019.87

Utökning av ram för investeringsprojekt
Kommunstyrelsens beslut
•

Investering Ramdalsskolan sanering etapp 3 tilldelas ytterligare investeringsmedel om
87 tkr. Finansiering sker ur tidigare etapp Ramdalsskolan, sanering 1,2a,2b.

•

Investering Breviks moduler tilldelas ytterligare investeringsmedel om 58 tkr.
Finansiering sker ur projekt Kombiugn Rational 2 st.

Sammanfattning

Under 2018 har kommunchef infört uppföljning av investeringsprojekt för
Kommunstyrelseförvaltning Ekonomi/Fastighet och Mark och exploatering samt
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltning. Syftet med dessa investeringsuppföljningar
är att förbättra uppföljningar och kontroll av de större investeringarna samt ge
möjlighet till Kommunstyrelsen och i förekommande fall Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden att fatta beslut om tilldelning av ytterligare medel till
enskilt investeringsprojekt om detta prognostiseras kosta mer än budgeterat.
Att ett överskridande av en enskild investering prognostiseras är inte ovanligt,
särskilt inte avseende fastighetsinvesteringar. Vid genomförande av investeringar
kan oförutsedda händelser uppkomma som leder till fördyringar av projektet.
Hanteringen av ett prognostiserat överskridande ska dock följa de budgetregler som
fastställts för innevarande budget.
Ramdalsskolan sanering etapp 3
Kommunstyrelsen informerades i sambandband med ärende KS.2018.96 vid
kommunstyrelsens sammanträde i mars om att kommunstyrelseförvaltningen
befarade ett överskridande i etapp 3.
Etapp 3 visade sig ha annorlunda konstruktionslösningar i väggar i jämförelse med
tidigare etapper, vilket givit ökade kostnader i projektet. Etapp 3 är nu slutfört och
etappens överskridande medför att budgeten överskrids med 87 tkr
Kommunstyrelsen föreslås besluta att överflytta budgeterade medel om 87 tkr från
investering Ramdalsskolan, sanering 1,2a,2b.
till investering Ramdalsskolan sanering etapp 3.
Breviksskolan moduler
Projektet Brevikskolan moduler avslutades i slutet av 2018. Dessvärre har en slutfaktura för
inkoppling av vatten och avlopp inkommit efter årsskiftet vilket resulterar i ett överskridande
på 58 tkr.
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Kommunstyrelsen föreslås besluta att överflytta budgeterade medel om 58 tkr från
investering Kombiugn Rational 2 st. till investering Breviks moduler då denna investering
prognostiseras nå ett överskott.

Investering
Ramdalsskolan
sanering etapp 3
Breviks moduler

Budget 2019
1 700 tkr
-

Överskridande
87 tkr
58 tkr

Investering

Överskott

Ramdalsskolan, sanering
1,2a,2b.

258 tkr

Kombiugn Rational 2 st

276 tkr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks Utökning av ram för investeringsprojekt
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
•

Investering Ramdalsskolan sanering etapp 3 tilldelas ytterligare investeringsmedel om 87
tkr. Finansiering sker ur tidigare etapp Ramdalsskolan, sanering 1,2a,2b.

•

Investering Breviks moduler tilldelas ytterligare investeringsmedel om 58 tkr.
Finansiering sker ur projekt Kombiugn Rational 2 st.
______
Beslut till:
CON (FÅ)
Fastighetsekonom (FK)
Ekonomichef (FK)
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Ks § 126

Dnr KS.2018.142

Solceller på Ramdalsanläggningen
Kommunstyrelsens beslut
•

Godkänna investeringen i solceller och laddare på Ramdalsanläggningen trots
avsaknad om beslut för solcellsbidrag från energimyndigheten.

•

Godkänna utökningen av investeringsbelopp på 279 tkr (tänkt bidragsbelopp) samt att
finansiering sker ur KS investeringsreserv.

•

Som attestant för projektet utses Fastighetsekonom.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-05 §137 om
investering enligt erhåller offert från Oxelö energi i solceller och laddare på
Ramdalsanläggningen till en investering på högst 576 tkr, förutsatt att ett bidrag på 279 tkr
erhålls från energimyndigheten. Finansieringen om 576 tkr beslutades ske ur KS
investeringsreserv.
Då det vart stort tryck på ansökningar om solcellsbidrag så har tilldelning av medel från
energimyndigheten inte skett ännu. Vi har avancerat från plats 700 till plats 65 i kön för
bidrag. När nästa tilldelning sker kan inte energimyndigheten svara på. De kan i nuläget inte
svara för om mer medel kommer att delas ut.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen ger startbesked
trots att bidrag inte beviljats ännu. Finansiering för det tänkta bidragsbeloppet om
279 tkr sker via investeringsreserven. Får vi bidrag så kommer dessa medel
återföras till investeringsreserven.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks Solceller på Ramdalsanläggningen i väntan på bidrag
Protokoll 2018-09-05 - Ks § 137
Tjänsteskrivelse Ks
Offert 180803 Solceller.doc
Solceller Placering.pdf
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Dagens sammanträde

Framskrivet förslag
•

Godkänna investeringen i solceller och laddare på Ramdalsanläggningen trots
avsaknad om beslut för solcellsbidrag från energimyndigheten.

•

Godkänna utökningen av investeringsbelopp på 279 tkr (tänkt bidragsbelopp) samt att
finansiering sker ur KS investeringsreserv.

•

Som attestant för projektet utses Fastighetsekonom.

Förslag
Bo Höglander (C), Patrik Renfors (V) yrkar bifall till framskrivet förslag.
______
Beslut till:
Fastighetsekonom (FÅ)
Oxelöenergi (FÅ)
CON (FK)
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Ks § 127

2019-09-04
Dnr KS.2019.7

Information från kommunalrådet och kommunchefen

Dagens sammanträde
Kommunchef Johan Persson informerar:
- Detaljplan för mellanlagring i Inskogen.
- Hyresavtal bygdegården Oxelökrog.
- Kommuncenter kommer att ha reviderade Öppettider från den 5 september.
- Kilenkrysset bebygger inte körsbäret 1 och ett återköp av marken föreslås ske.
- Reservkraft av el och redundans av vatten bör installeras på Björntorp i samband
med planerad utbyggnation.
- Avbrotten i verksamhetssystemen i kommunen i samband med installation av
reservkraft i kommunhuset.
- Brand på Jogersö och bristerna i systemet med att vidarebefordra larm till
kommunen.
- Värderingsarbete gällande eventuellt anställningsstopp.
- Förhandling i Växjö gällande utbildningsnämndens verksamhetssystem IST.
Kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson (S) informerar:
- Linus Fogel (S) reser med länsstyrelsen till Jordanien för att vidareutveckla
kunskapen kring flyktingmottagande.
- Träff med Hembygdsföreningen, gällande de uppdrag föreningen gör åt
kommunen.
- Uppmaning från riksdagens talman gällande att uppmärksamma den lokala
demokratin 100 år.
______
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Dnr KS.2019.7

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

Utdragsbestyrkande

Blad 23 (41)

Sammanträdesprotokoll

Blad 24 (41)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-04

Ks § 129

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 2019-09-04
Beslutsfattare

Beslutsdatu
m

Punkt i
del. Ordn

Beslutets innehåll i korthet

Beslutet
hittas

Maria Malmberg

2019-05-16

B.1

Avtal förmedlingsuppdrag,
försäljning av fastighet Västra
Femöre 1

Castor

Johan Persson

2019-05-23

C.13

Attestantförteckning

Castor

Mikael Wallström

2019-04-02

D.3

Tv- anst, rektor Stenvik

Personalakt

Mikael Wallström

2019-04-30

D.3

Tv-anst, biträdande utbildningschef

Personakt

Johan Persson

2019-05-24

C.13

Attestantförteckning

Ekonomi

Johan Persson

2019-05-29

A.2

Fullmakt för advokat, tvist om
jordbruksarrende

Castor

Johan Persson

2019-05-24

A.1

Avtal om markanvisning, projekt
Sjögatan

Castor

D.3

Nyanställda i maj månad 2019

Castor

Sara Littorin/Malin
Linden

2019-05-012019-05-31
2019-05-012019-07-31

B.12

BAB bifall/preliminärt bifall/delvis
bifall/avslag

Castor/BAB

Johan Persson

2019-06-03

A.2

Fullmakt

Castor

Johan Persson

2019-05-24

C.1

Investering i skyltar vid E4

Ekonomi

Johan Persson

2019-05-29

KS 2019,
§5

Taxa för sotning och
brandskyddskontroll 2019

Castor
KS.2018.28

Catharina Fredriksson
Henny Larsson
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Johan Persson

2019-09-04
2019-06-10

A.1

Avtal om skötsel Vivesta
havsbad

Castor

Maria Malmberg

2019-05-29

B.11

Nya arrendatorer Lövskär 139

Castor

Richard Andersson
Maria Malmberg
Johan Persson

2019-06-12
2019-06-07
2019-06-11

F.3
B.4

Tilldelning Myndighetsbesiktning
Försäljning av Västra Femöre 1
Markupplåtelseavtal för valedning och el-ledning, Oxelö
7:50

Castor
Castor
Castor

Kjell Andersson

2019-05-27

B.8

Markupplåtelseavtal för elektrisk
starkströmsanläggning, Ullevi
2:5

Castor

Johan Persson

2019-06-12

A.1

Avtalsservitut för elledningar
mellan Oxelö 7:68, 7:71 m.fl.

Castor

Catharina Fredriksson

2019-06-20

A.6

Yttrande från kommunstyrelsen i
Oxelösunds kommun gällande
föreskriven kraftledning med
tillhörande ledningsgata

Castor

Hanna Sundqvist

2019-06-19

D.3

Visstid vik, omsorgsassistent,
heltid, MMK

Personakt

Magnus Petersson

2019-07-05

D5

Förordnande tf. ekonomichef :
V29-V32

Personakt

Johan Persson

2019-07-05

Samverkan och medfinansiering
kring Visor vid vattnet 2019

Castor

Johan Persson

2019-07-08

Samverkan och medfinansiering
kring Tillväxtdagen 2019

Castor

Johan Persson

2019-07-15

A.1

Rättegångsfullmakt Marginalen

Castor

Pia Adler

2019-08-01

D.3

Tv-avtal, socialsekreterare, UY,
barn och unga

Personakt

Susanne Sjögren

2019-07-24

D.3

Tv-avtal, socialsekreterare, IF,
heltid, vuxenenheten

Personakt

Johan Persson

2019-07-29

C.13

Attestantförteckning

Personakt

Johan Persson

2019-07-29

A.1

Rättegångsfullmakt Marginalen

Castor

Richard Andersson

2019-08-02

F.4

Avtal Myndighetsbesiktningar

Maria Malmberg

2019-07-11

B.11

Ny arrendator Furön 93

Avtalsdatab
as
Castor

Maria Malmberg

2019-07-01

B.11

Ny arrendator V Femöre 24

Castor

Henny Larsson

2019-06-01 –
2019-06-30
2019-07-01 –

D.3

Nyanställda i juni månad

Castor

D.3

Nyanställda i juli månad

Castor

Catharina Fredriksson

Catharina Fredriksson

Catharina Fredriksson

Henny Larsson
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Mikael Wallström

2019-07-31
2019-08-21

C.13

Attestantförteckning

Personakt

Catharina Fredriksson

2019-08-13

D.16

Medgivande för ledamot i Vårdoch omsorgsnämnden att resa
utanför Sverige i tjänsten

Castor

Catharina Fredriksson

2019-08-13

D.16

Medgivande för kommunchef att
resa utanför Sverige i tjänsten

Castor

AU

2019-08-26

D.17

Medgivande för
kommunstyrelsens ordförande
att resa utanför Sverige i
tjänsten

Castor
protokoll

______
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Ks § 130

2019-09-04
Dnr KS.2019.6

Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.
Delgivningar
Protokoll 2019-04-09 gemensam växelnämnd.
______
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 131

2019-09-04
Dnr KS.2019.105

Mål och budget 2020 - 2022
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Bevilja anstånd för överlämnande av budget 2020 – 2022 till kommunfullmäktiges
sammanträde i oktober.
Sammanfattning
Enligt Oxelösunds kommuns budgetregler ska kommunfullmäktige besluta om
budgeten för kommande år på kommunfullmäktiges sammanträde i september. Då
resursfördelningen gällande barn- och elevpeng inte hunnit färdigställas har
budgetarbetet blivit fördröjt och en budget kommer inte kunna presenterats till
kommunfullmäktiges sammanträde i september. Kommunstyrelsen begär därför
anstånd för budget 2020 – 2022 till kommunfullmäktiges sammanträde i oktober.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Begäran om anstånd att överlämna budgeten till kommunfullmäktige
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Bevilja anstånd för överlämnade av budget 2020 – 2022 till kommunfullmäktiges
sammanträde i oktober.
______
Beslut till:
Kommunstyrelsen (FÅ)
Budgetberedningen (FK)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 132

2019-09-04
Dnr KS.2019.89

Sammanträdesdagar 2020
Kommunstyrelsens beslut
Följande sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsen fastställs:
• 29 januari, 4 mars, 22 april, 27 maj, 2 september, 30 september, 21 oktober, 25
november. Kommunstyrelsens sammanträden inleds med informationsärenden under
förmiddagen och efterföljs av behandling av beslutsärenden på eftermiddagen de aktuella
sammanträdesdagarna.
• Kommunstyrelsens informationsdag och kommunstyrelsens strategidag beslutas ej och
man undersöker om dessa kan inrymmas i kommunstyrelsens ordinarie mötesplan.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Följande sammanträdesdagar 2020 för kommunfullmäktige fastställs:
12 februari, 1 april, 13 maj, 11 juni, 16 september, 14 oktober, 11 november, 9
december.
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdesdagar
2020. Förslaget är anpassat till mål- och budgetprocessen samt ekonomiska
uppföljningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Sammanträdesdagar 2020 Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Följande sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsen fastställs:
• 29 januari, 4 mars, 22 april, 27 maj, 2 september, 23 september, 21 oktober 25 november.
Kommunstyrelsens sammanträden inleds med informationsärenden under förmiddagen
och efterföljs av behandling av beslutsärenden på eftermiddagen de aktuella
sammanträdesdagarna.
• 15 april KS strategidag,
• 7 oktober KS informationsdag.
Utdragsbestyrkande
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2019-09-04

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Följande sammanträdesdagar 2020 för kommunfullmäktige fastställs:
12 februari, 1 april, 13 maj, 10 juni, 16 september, 14 oktober, 11 november, 9
december.
Förslag
Linus Fogel (S) föreslår att kommunstyrelsens sammanträde den 23 september
flyttas till den 30 september.
Ordförande föreslår att Kommunstyrelsens informationsdag och kommunstyrelsens
strategidag ej beslutas och att man undersöker om dessa kan inrymmas i
kommunstyrelsens ordinarie mötesplan.
Ordförande föreslår att kommunfullmäktige flyttas från den 10 juni till den 11 juni.
Britta Bergström (S) yrkar bifall till framskrivet förslag med de föreslagna
ändringarna.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens beslut för egen del:
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt ett ändringsyrkande från
Linus Fogel (S) att kommunstyrelsens sammanträde den 23 september flyttas till
den 30 september, samt det egna yrkandet att inte besluta om kommunstyrelsens
strategidag och kommunstyrelsens informationsdag utan att man undersöker om
dessa kan rymmas inom befintlig sammanträdesplan. Ordförande finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget med de föreslagna ändringsyrkandena.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt det egna ändringsyrkandet
att flytta sammanträdet den 10 juni till den 11 juni
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget med det föreslagna
ändringsyrkandet.
______
Beslut till:
Kansliet (FÅ)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 133

2019-09-04
Dnr KS.2019.25

Utredning av en politisk organisation med kommunstyrelse och
utskott
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Utredningen godkänns.
• Ärendet tas upp på kommunfullmäktige på kommande sammanträde för
ställningstagande kring omorganisation eller ej.

Sammanfattning
November 2016 tillsattes en fullmäktigeberedning med direktivet att ta fram ett förslag till ny
politisk organisation. Beredningen valde att gå fram med två förslag till beslut i
kommunfullmäktige. Alternativ A att behålla nuvarande organisation och alternativ B att
avskaffa facknämnderna och ha enbart en kommunstyrelse med utskott eller beredningar.
Beredningens rapport finns med som bilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-14, § 8 att behålla nuvarande organisation och gav
samtidigt kommunstyrelsen i uppdrag att utreda alternativ B vidare.
Det föreligger en utredning med förslag till ny politisk organisation utifrån fullmäktiges beslut
i februari 2018 samt vägledningsdebatt i februari 2019.
Kommunstyrelsen gavs vid sitt majsammanträde en information om utredning med förslag
till ny politisk organisation och utredningen med tillhörande underlag har efter
Kommunstyrelsens majsammanträde sänts till respektive parti i Kommunfullmäktige inför
kommande behandling och beredning av ärendet.
Syftet med den nya organisationen är att rusta för de samhällsutmaningar som redan idag
påverkar kommunen och som vi vet kommer att bli en allt större fråga i den politiska
debatten. De kommande åren kommer att kräva stora förändringar i kommunens
verksamheter och en rad tuffa beslut kommer behöva fattas. Prioriteringar inom och mellan
kommunens verksamheter kommer att behövas göras såväl avseende ekonomi för som
omfattning av olika kommunens verksamheter. Befolkningens sammansättning gör att vi de
kommande åren kommer att ha fler barn, ungdomar och äldre i kommunens verksamheter
samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna för kommunen bedöms bli kärvare. För att
hantera detta krävs en organisation som möjliggör helhetssyn och fokuserar på framtid och
utveckling.
Som ny organisation föreslås en nämndstruktur med endast kommunstyrelse och två
myndighetsnämnder. En för bygg- och miljöärenden och en för sociala ärenden. Fem
stycken utskott med beslutsmandat inom respektive område samt två beredningar till
kommunfullmäktige med strategisk inriktning.
För beredning av frågor till Kommunstyrelsen förslås utskott tillsättas med en annan
ansvarsfördelning än den som råder i de nuvarande nämnderna. Syftet med den ändrade
Utdragsbestyrkande
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ansvarsfördelningen är att nå större helhetssyn i frågor som idag ansvarsmässigt är delta
mellan olika nämnder.
En analys har gjorts av vilka arvodeskostnader som den föreslagna politiska
organisationen skulle innebära jämfört med de arvodeskostnader som finns för
dagens politiska organisation. Vid analysen konstateras att arvodeskostnaderna i
stort blir detsamma. Uppskattningarna av arvodeskostnaderna har då baserats på
att Kommunstyrelsen har sammanträde var tredje vecka med
heldagssammanträde samt att Kommunstyrelsen utskott har en mötesfrekvens
som motsvarar det antal sammanträden som nämnderna har i nuvarande politisk
organisation. Det finns en osäkerhet i kostnadsuppskattningen som baserar sig på
osäkerhet kring antalet sammanträden för de föreslagna utskott och
myndighetsnämnderna samt arvodering av presidierna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - utredning om ny politisk organisation
Utredning alternativ politisk organisation slutlig
Bilaga 1 Beredningens rapport - förslag till ny politisk organisation.docx
Reflektioner politisk organisation KS 2019-05-29
Vägledningsdebatt 13 feb 2019.pdf
Alternativ politisk organisation
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. Utredningen godkänns.
2. Ärendet tas upp på kommunfullmäktige på kommande sammanträde för ställningstagande
kring omorganisation eller ej.
______
Beslut till:
Kommunfullmäktiges gruppledare
Nämndernas presidier

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 134

2019-09-04
Dnr KS.2019.84

Förslag till revidering av lokala ordningsföreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön inom Oxelösunds kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Anta revidering av lokala ordningsföreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
inom Oxelösunds kommun daterad 2019-05-13.
Sammanfattning
I kommunens författningssamling ingår lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
och miljön. Föreskrifterna är meddelade med stöd av miljöbalken (1998:808) samt
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
De nuvarande lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön inom
Oxelösunds kommun antogs av Kommunfullmäktige 2008-11-10. Då det är mer än 10 år
sedan föreskrifterna antogs ser Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ett behov av att
dessa revideras. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade därför att föreslå
ändringar avseende i huvudsak avloppsanordning och annan toalett än WC, djurhållning
samt eldning. Förslag till reviderade lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön finns med som beslutsunderlag.
Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att tillägga och föreslår
kommunstyrelsen att besluta i enlighet med Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Förslag till revidering av lokala ordningsföreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön inom Oxelösunds kommun
Protokoll 20190522 Msn §44
Bilaga Ändringar som Milj och samhällsbyggnads förvaltningen föreslår
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Anta revidering av lokala ordningsföreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
inom Oxelösunds kommun daterad 2019-05-13.
______
Beslut till:
MSF (FÅ)
MSN (FK)

Utdragsbestyrkande
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Ks § 135

Dnr KS.2019.79

Årsredovisning och ansvarsfrihet för samordningsförbundet RAR
2018

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Årsredovisningen godkänns.

•

Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Sammanfattning
Revisorerna har granskat årsredovisningen 2018 för samordningsförbundet RAR.
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Årsredovisning och ansvarsfrihet för samordningsförbundet RAR 2018
Revisionsberättelse 2018 för samordningsförbundet RAR
Årsredovisning samordningsförbundet RAR ÅR-2018
Signerad granskningsrapport samordningsförbundet RAR 190314
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
•

Årsredovisningen godkänns.

•

Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

______
Beslut till:
Samordningsförbundet RAR (FK)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 136

2019-09-04
Dnr KS.2019.90

Redovisning av ej besvarade medborgarförslag och motioner
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Redovisningen Godkänns.
Sammanfattning
Ej besvarade motioner och medborgarförslag ska redovisas för kommunfullmäktige två
gånger per år. Följande ärenden är under beredning:
Beskrivning

Registrerat

Motion om utredning angående oppositionsrådsfunktionen

2018-09-25

Medborgarförslag om avgiftsfri tillgång till kommunens badanläggning
Ramdalen för personer som fyllt 70 år

2018-11-06

Medborgarförslag att förse kommunens byggnader med Solcellspaneler

2018-11-14

Motion om utred ägarstyrningen i Oxelösunds kommuns bolag

2019-04-03

Motion om att utreda möjligheten att installera solceller på kommunala
byggnader

2019-05-15

Motion om utredning av gruppledares närvarorätt vid sammanträden med
mera.

2019-06-12

Motion om utbyggnad av Östersjöleden

2018-09-25

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Redovisning av ej besvarade medborgarförslag och motioner

Dagens sammanträde
Då det vid sammanträdet konstateras att en motion gällande utbyggnad av
Östersjöleden inte har blivit uppsatt på listan föreslås kommunstyrelsen att
godkänna att denna motion tillförs listan över ej besvarade motioner och
medborgarförslag.
Framskrivet förslag
Redovisningen Godkänns.
Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt ett förslag att tillföra en
motion till listan över obesvarade motioner och medborgarförslag. Ordförande
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt framskrivet förslag samt att den motion
som missats tillförs listan.
______
Beslut till:
Kansliet (FK)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 137

2019-09-04
Dnr KS.2019.85

Svar på motion om att Utredning av gruppledares närvarorätt vid
sammanträden mm
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Sammanfattning
På kommunfullmäktige 2019-06-12 § 86 lämnades en motion in av Björn Johansson (MP). I
motionen föreslås att förutsättningarna för gruppledare att genomföra uppdraget och
uppfylla sitt ansvar i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning snabbt utreds och
anpassas till uppdragets innehåll.
Gruppledare får utses av varje parti i kommunfullmäktige med undantag för de partier som
utsett kommunalråd, oppositionsråd eller ordförande i nämnd.
Gruppledare har ett ansvar att hålla sig allmänt informerade om den kommunala
verksamheten inklusive de kommunala bolagen. Genom att läsa de protokoll som upprättas
vid dessa sammanträden borde gruppledaren kunna skapa sig just den allmänna insynen
som kan tänkas behövas för att fullfölja uppdraget. Att gruppledaren är kontaktperson
gentemot kommunens förvaltningsorganisation medför att förvaltarorganisationen har en
tydligt vald partirepresentant att vända sig till i allmänna frågor och med sådan information
som är av vikt att komma samtliga partier till godo. Dessa kontakter sker företrädelsevis
genom mail och telefon, Vilket inte hindrar att även personliga möten med tjänstepersoner
eller partiföreträdare bokas in.
Då det under perioder funnits hotbild mot medarbetare i kommunhuset togs beslutet att
begränsa möjligheten till inpassering i kommunhusets kontorsdel för att på sätt säkra
arbetsmiljön för de personer som arbetar innanför skalskyddet. Samtidigt säkerställdes att
de politiker som återkommande har sammanträden i kommunhuset fick behörighet till
kommunhusets entré samt de sammanträdesrum som är belagda utanför skalskyddet.
Kommunen har ett oppositionsråd på heltid som enligt kommunstyrelsens reglemente ska
ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. Det är då nödvändigt att denna funktion
har ett eget tjänsterum varpå det rum som tidigare verkat som oppositionsrum gjordes om
till tjänsterum för heltidsarvoderat oppositionsråd.
Gruppledarens ansvar att säkerställa att det finns tjänstgörande politiker vid fullmäktige och
kontakten med kommunsekreterare löses även den smidigast genom mail, telefon eller
genom personlig kontakt vid sammanträden eller överenskomna mötestider.
Med grund i detta och att kommunfullmäktiges reglemente nyligen har uppdaterats
med ett förtydligande av gruppledarens roll föreslår kommunstyrelsen att motionen
avslås.
Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Svar på motion om att utreda gruppledarnas närvarorätt vid
sammanträden mm
Protokoll 2019-06-12 - Kf §86
Motion Utredning av gruppledares närvarorätt vid sammanträden mm
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Motionen avslås.
______
Beslut till:
Motionären (FK)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 138

2019-09-04
Dnr KS.2018.166

Svar på motion om utredning angående oppositionsrådsfunktionen
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Sammanfattning
På kommunfullmäktige 2018-09-19 § 112 lämnades en motion in av Björn Johansson (MP)
och Sandra Landin (MP). I motionen önskas att en förutsättningslös utredning genomförs av
den nuvarande oppositionsrådsfunktionen visavi gruppledarfunktionen.
Kommunfullmäktige har i sin arbetsordning fastslagit att oppositionsrådet har ett särskilt
ansvar att samordna och informera minoriteten. I Oxelösund representerar oppositionsrådet
den största gruppen av partier i minoritet. På vilket sätt minoriteten väljer att samordna sig
är något som politiskt görs upp mellan minoritetspartierna. Ett oppositionsråd med möjlighet
att lägga hela sin arbetstid på den kommunala verksamheten är en god förutsättning för att
säkerställa den kommunala demokratin och att samordna den och informera minoriteten.
Kommunfullmäktige har fastslagit en arbetsordning och därigenom gett direktiv och riktlinjer
till hur de olika politiska funktionerna förväntas att arbeta.
Utifrån detta föreslår kommunstyrelsen att motionen ska avslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Svar på motion om utredning av oppositionsrådsfunktionen
Protokoll 2018-09-19 - Kf §112
Motion om utredning angående oppositionsrådsfunktionen
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Motionen avslås.
______
Beslut till:
Motionärerna (FK)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 40 (41)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 139

2019-09-04
Dnr KS.2018.198

Svar på medborgarförslag om avgiftsfri tillträde till Ramdalsbadet
för personer som fyllt 70 år
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning
Det har inkommit ett medborgarförslag till Kommunfullmäktige 2018-12-12 §145.
Medborgarförslaget avser ett förslag om avgiftsfri tillgång till kommunens badanläggning i
Ramdalen för personer som fyllt 70 år. Förslagsställaren menar att detta förslag skulle göra
att våra pensionärer i större utsträckning kunde idka friskvård och därigenom erhålla en
bättre hälsa och allmänt sett ha ett bättre välmående
Oxelösunds kommun har ett gällande avtal med Medley AB som sträcker sig fram till 202312-31 som reglerar att Medley AB fritt sätter priser för besökarna. Kommunen har i avtalet
prioriterat simskoleverksamhet under skoltid
Fördelen med att bifalla förslaget skulle vara att hälsa och välmående gynnas för de som är
70 år och äldre och som använder sig av badanläggningen i Oxelösund. Nackdelen är att
de grupper och individer som inte använder badhuset åsidosätts.
Kultur och Fritidsnämnden har i ett yttrande 2019-04-16 § 19 lämnat förslag att motionen
avslås. Detta med hänvisning till att nämnden ej har möjlighet att finansiera en
subventionering av entréavgiften inom befintliga budgetramar.
Med hänsyn till befintligt avtal med Medley AB och dess nuvarande inriktning på
simundervisning för skolungdomar är förslaget från Kommunstyrelseförvaltningen
att avslå motionen. När avtalet med Medley AB skall omförhandlas, bör en
utvärdering av om avgiftsfrihet även ska omfatta andra grupper än de nuvarande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks -Svar på medborgarförslag om avgiftsfri tillträde till Ramdalsbadet för
personer som fyllt 70 år
Yttrande över medborgarförslag om avgiftsfri tillträde till Ramdalsbadet för personer som
fyllt 70 år
Protokoll 2018-12-12 - Kf §145
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Medborgarförslaget avslås.
Utdragsbestyrkande
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______
Beslut till:
Förslagsställaren (FK).
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