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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

Plats och tid

Kommunhuset, Hävringe kl 13.15 - 16.30

Beslutande

Inge Ståhlgren
Linus Fogel
Patrik Renfors
Tommy Karlsson
Dag Bergentoft
Britta Bergström
Stefan Johansson
Göran Bernhardsson
Jan-Eric Eriksson

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

Calinge Lindberg
Ingela Wahlstam
Katarina Berg

(S)
(V)
(M)

Ej tjänstgörande
ersättare och övriga
Deltagare

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………………
Thomas Hermansson

Ordförande

……………………………………………
Linus Fogel

Justerande

…………………………………………..
Dag Bergentoft

Paragrafer

140 - 157

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-09-25

Datum för
anslagsuppsättande

2019-10-02

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

…………………………………………
Thomas Hermansson

Datum för
anslagsnedtagande

Utdragsbestyrkande

2019-10-24
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

Övriga deltagare
Johan Persson
Thomas Hermansson
Maria Malmberg
Kjell Andersson
Pär Blom
Carolina Ericsson
Anette Henriksson
Per Koman Alm
Camilla Norrgård Sundberg
Magnus Petersson
Margrita Sjöquist
Sarah Heltborg

Kommunchef
Sekreterare
Mark. Och exploateringsstrateg
Mark. Och exploateringsstrateg
Projektledare
Personalkonsult
Personalkonsult
VD kustbostäder och Oxelö energi
Förvaltningschef
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomichef
Controller
Fastighetsekonom

Utdragsbestyrkande

§ 140, 143-145
§ 140, 143-145
§ 140
§ 140
§ 140
§ 140
§ 140
§ 151-153
§ 151
§ 144
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Blad 3

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 140
Ks § 141
Ks § 142
Ks § 143
Ks § 144
Ks § 145
Ks § 146
Ks § 147
Ks § 148
Ks § 149
Ks § 150
Ks § 151
Ks § 152
Ks § 153
Ks § 154
Ks § 155
Ks § 156
Ks § 157

2019-09-25
Information och föredragningar 2019
Uppföljning av räddningstjänst 2019
Kommunstyrelsens delårsredovisning 2019
Markanvisning Stenvikshöjden
Förhandsbesked för förskola Peterslund
Försäljning och återköp av fastighet Körsbäret 1
(Hagtornsvägen)
Kommungemensamt uppdrag till Nyköping Oxelösunds
vattenverksförbund avseende utredning om reservvattentäkt
Information från kommunalrådet och kommunchefen
Delgivningar
Balanslistan
Redovisning av delegationsbeslut
Delårsrapport 2019
Taxor 2020
Mål och budget 2020 - 2022
Avkastningsplan Kustbostäder och Oxelö Energi 2019
Ägardirektiv kommunbolagen inför 2020
Nytt reglemente för NOVF
Ny förbundsordning för NOVF

Utdragsbestyrkande

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

Kommunstyrelsen
Ks § 140

2019-09-25
Dnr KS.2019.30

Information och föredragningar 2019

Dagens sammanträde
Pär Blom informerar om ett eventuellt upplösande av gammalt invallningsföretag.
Carolina Ericsson och Anette Henriksson informerar från tema personal, med
sjukfrånvaro och rehabilitering, kommande utmaningar och aktiviteter.
Per Koman Alm informerar från bolagen Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö
energi AB
Camilla Norrgård Sundberg informerar om VA område Tallholmen, Gölholmen,
Alskär och Namnlösen
Maria Malmberg och Kjell Andersson informerar om önskad parkeringsplats hos
bostadsrättsföreningen Furan.
______

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 141

2019-09-25
Dnr KS.2018.217

Uppföljning av räddningstjänst 2019
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-08, § 28 om en utökad återrapportering till
kommunstyrelsen, av räddningstjänstens verksamhet och ekonomi.
I aktuell uppföljning redovisas händelser första halvåret 2019. Antalet händelser är lika
många som för motsvarande period 2019.
Vidare redovisas räddningstjänstens verksamhet i övrigt till och med april 2019.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att uppföljningen godkänns.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks
Händelser tom juni samt uppföljning per april 2019.pdf

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Redovisningen godkänns.
______
Beslut till:
Säkerhetsstrateg (FK)
Sörmlandskustens räddningstjänst, Patrik Kullman och Thomas Ydrenius (FK)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 142

2019-09-25
Dnr KS.2019.92

Kommunstyrelsens delårsredovisning 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens delårsrapport godkänns.
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till delårsrapport 2019 för
kommunstyrelsens verksamhet. Rapporten redovisar uppföljning av ekonomi och mål per
31 augusti. Uppföljningen är gjord i förhållande till Mål och budget 2019-2021 samt i
förhållande till kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2019.
2.1 Ekonomi
Helårsprognosen 2019 bedöms till ett överskott på 14,5 mkr. Orsaken till det positiva utfallet
är budgeterade driftkostnader för en LSS gruppbostad, 4,5 mkr och en eventuell tilldelning
på 10,0 mkr till vård- och omsorgsnämnden.
Investeringsutgifterna är 64,7 mkr av budgeterade 286,9 mkr för hela året. Prognosen är att
128,1 mkr av årets investeringsmedel behöver användas. Det är en avvikelse mot budget
på 147,6 mkr, vilket främst beror på att merparten av investeringsbudget för Oxelöskolan
ligger under 2019 medan merparten av kostnaderna för byggnation enligt tidplan är förlagd
till 2020 och lägre investeringstakt i ny-/till byggnation av äldreboende.
2.2 Mål
Kommunstyrelseförvaltningens bedömer att 44% av kommunstyrelsens mål kommer att
uppnås till årsskiftet och att 20% av målen inte kommer att uppnås. För resterande mål är
bedömningen osäker, delvis beroende på att aktuella värden mäts vid senare del av året
eller saknas.
Bland de positiva värdena finns bland andra arbetet kring Oxelösunds
platsvarumärke, utvecklingsarbete, nationella minoriteter, bostadsanpassning samt
matsvinn. Negativa resultat finns inom säkerhetsarbetet, näringslivsklimat och
sjukfrånvaro.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ksf 2019-09-18
KS delår 2019, version 2019-09-18.pdf
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens delårsrapport godkänns.
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

______
Beslut till:
Kommunchef (FK)
Säkerhetsstrateg/utredare (FK

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 143

2019-09-25
Dnr KS.2018.59

Markanvisning Stenvikshöjden
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna juryns förslag att tilldelning av markanvisning för:
Område A, Ramdalshamnen går till HSB/NCC som avser att bygga bostadsrätter.
Område B, mot Örnvägen går till HSB/NCC som avser att bygga hyresrätter.
Område C, Stenvikshöjden går till Anebyhus, som avser att bygga äganderätter.

Sammanfattning
Detaljplan har tagits fram och vunnit laga kraft 2018-03-13 för området kallad
Stenvikshöjden med syftet att möjliggöra nya bostäder i attraktiva lägen nära hav, natur och
skola. Planen skall bidra till att knyta samman befintliga bostadsområden och innefattar tre
delområden, delar av Ramdalshamnen, del av området mot Örnvägen samt del av höjden
bakom Stenviksvägen även kallad Stenvikshöjden. Detaljplanen anger att byggnation av två
parallella lamellhus med 3–4 våningar kan ske i Ramdalshamnen, byggnation av tre
punkthus med 4, 5 respektive 6 våningar mot Örnvägen samt ca 15 rad/kedjehus på
Stenvikshöjden. Genom tillgång till nya flerbostadshus och kedjehus får området bostäder
med blandade upplåtelseformer och hustyper i enlighet med kommunens
bostadsförsörjningsprogram.
Med markanvisning avses i lag en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre
som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla
med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett utpekat markområde för bebyggande
där markområdet ägs av kommunen. Uppfylls kraven köper intressenten därefter marken av
kommunen och genomför byggnationen.
Kommunstyrelsen har i tidigare beslut gett kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag
att genomföra en markanvisningsprocess genom tävlingsförfarande. En jury
bestående av tjänstemän och politiker har utsetts. Uppdraget som gavs till juryn
innebar att ta fram en modell för tävlingsförfarandet och lämna förslag till KS vem
eller vilka exploatörer/byggherrar som ska tilldelas mark i markanvisningen.
Framtagna förslag ligger som grund till detta beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Utse exploatör i markanvisning för Stenvikshöjden

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Godkänna juryns förslag att tilldelning av markanvisning för:
Område A, Ramdalshamnen går till XX som avser att bygga XX
Område B, mot Örnvägen går till XX, som avser att bygga XX
Område C, Stenvikshöjden går till XX, som avser att bygga XX

Förslag
Godkänna juryns förslag att tilldelning av markanvisning för:
Område A, Ramdalshamnen går till HSB/NCC som avser att bygga bostadsrätter.
Område B, mot Örnvägen går till HSB/NCC som avser att bygga hyresrätter.
Område C, Stenvikshöjden går till Anebyhus, som avser att bygga äganderätter.

______
Beslut till:
MEX (FÅ)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

Ks § 144

Dnr KS.2019.106

Förhandsbesked för förskola Peterslund
Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunstyrelsen ställer sig bakom, godkänner och ger i uppdrag att slutföra påbörjad
process med förenklat planförfarande för en förskolebyggnad om 6-8 avdelningar på
fastighet Stjärnholm 5:37.

•

Uppdrag ges till Mark och exploatering, Kommunstyrelseförvaltningen, om att
ansöka om avstyckningsförrättning till Lantmäteriet för aktuellt markområde för
ny förskola inom fastighet Stjärnholm 5:37.

Sammanfattning
I Utbildningsförvaltningens kartläggning av kommande behov av förskoleplatser ses en
situation där det inom bara ett par år kommer att saknas förskoleplatser inom
upptagningsområdet för Peterslunds förskola. Denna situation förstärks av att även
Peterslundsskolan kommer att behöva ta emot fler elever inom några år. Totalt räknar man
med att nuvarande 270 elevplatser behöver utökas till 385 elevplatser. Därför planeras för
ombyggnation av de nuvarande förskole- och skollokalerna så att dessa kan rymma
behovet av elevplatser inom skolan inom några år. Planeringen innebär att nuvarande
förskoleverksamhet behöver bedrivas på annan geografisk plats.
Av den anledningen har Mark och exploatering och Ekonomiavdelningen vid
Kommunstyrelseförvaltningen, Utbildningsförvaltningen samt Miljö och
samhällsbyggnadsförvaltningen samverkat för att hitta möjlig lokalisering för en 6 – 8
avdelnings förskola, dvs för runt 130 barn.
Idag finns ingen färdig detaljplan i lämpligt område med tillräckligt stor byggrätt för
kommande behov.
I det förvaltningsgemensamma arbetet har en del av nuvarande fastighet Stjärnholm 5:37
identifierats som möjlig. Fastigheten är tillräckligt ur storleksperspektiv och erbjuder fördelen
att lokaliseringsmässigt vara i närhet till Peterslundsskolan. Aktuell detaljplan där
fastigheten ingår medger inte byggnation av skola.
Under vårens och sommarens arbete har det identifierats möjlighet att för samhällsnyttiga
byggnationer göra ett förenklat planbesked med förfarande via sk förhandsbeskeds. Denna
möjlighet har skapats för att kommuner ska kunna genomföra byggnation av
samhällsnyttiga byggnader på ett mer förenklat sätt och för att erbjuda kommuner möjlighet
till kortare ledtid vid byggnation av byggnader för samhällsnyttigt ändamål. Denna möjlighet
har av allt fler kommuner börjat nyttjas för att kommuner snabbare ska kunna få sina behov
av samhällsnyttiga byggnader tillgodosedda.
Då denna möjlighet konstaterades och bekräftades innan semestern skickades det
omgående ut ett utskick till berörda grannar med fråga om lov enligt rutin för förenklat
planbesked. Den föreslagna ytan för byggnation av förskola framgår av ritningsunderlag
nedan:
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

Parallellt med nu pågående process om förenklat planbesked behöver en avstyckning av
nuvarande Stjärnholm 5:37 ske. Avstyckningen planeras omfatta motsvarande 10 000 kvm
avsett för förskola. Planerad avstyckning framgår av bilagt ritningsunderlag till
tjänsteskrivelsen.
Kommunstyrelsen föreslås ställa sig bakom, godkänna och ge i uppdrag att
slutföra påbörjad process med förenklat planförfarande för en förskolebyggnad om
6-8 avdelningar på fastighet Stjärnholm 5:37. Kommunstyrelsen föreslås vidare ge
i uppdrag att genomföra avstyckningsförrättning för aktuellt markområde.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Förhandbesked för förskola 5:37
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
•

Kommunstyrelsen ställer sig bakom, godkänner och ger i uppdrag att slutföra påbörjad
process med förenklat planförfarande för en förskolebyggnad om 6-8 avdelningar på
fastighet Stjärnholm 5:37.

•

Uppdrag ges till Mark och exploatering, Kommunstyrelseförvaltningen, om att
ansöka om avstyckningsförrättning till Lantmäteriet för aktuellt markområde för
ny förskola inom fastighet Stjärnholm 5:37.

______
Beslut till:
Ekonomichef (FK)
Utbildningsnämnd (FK)
Miljö och samhällsbyggnadsnämnd (FK)
Mark och exploatering, Kommunstyrelsen (FÅ)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 145

2019-09-25
Dnr MEX.2017.33

Försäljning och återköp av fastighet Körsbäret 1 (Hagtornsvägen)
Kommunstyrelsens beslut
Återköp av fastigheten Körsbäret 1 från Kilenkrysset AB enligt köpebrev om 2 700
tkr minus handpenning om 10 %, 2 430 000 kr finansieras via investeringsreserven
för 2019.
Sammanfattning
I december 2017 skrevs ett avtal med Kilenkrysset AB gällande försäljning av fastigheten
Körsbäret 1. Enligt köpebrev och köpeavtal ska Kilenkrysset AB påbörja byggnation inom 2
år annars sker återköp av aktuellt markområde av kommunen Under augusti 2019 har
avstämningsmöten hållits med Kilenkysset AB. Efter dessa står det klart att Kilenkrysset AB
inte kommer att genomföra byggnation på fastigheten. I enlighet med avtalet köper
kommunen därmed tillbaka fastigheten.
Villkoren för återköpet regleras av köpebrev och köpeavtal. Kommunstyrelsen behöver
därmed ta ställning till finansiering av återköpet då detta nu är aktuellt. Kommunstyrelsen
föreslås besluta att finansiera återköpet via investeringsreserven för 2019.
Återköp av fastigheten Körsbäret 1 från Kilenkrysset AB enligt köpebrev om 2 700
tkr finansieras, minus handpenningen om 10 %, 2 430 000 kr via
investeringsreserven för 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks
Köpebrev fastighet Körsbäret 1
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Återköp av fastigheten Körsbäret 1 från Kilenkrysset AB enligt köpebrev om 2 700
tkr minus handpenning om 10 %, 2 430 000 kr finansieras via investeringsreserven
för 2019.
______
Beslut till:
MEX (FÅ)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

Ks § 146

Dnr KS.2019.107

Kommungemensamt uppdrag till Nyköping Oxelösunds
vattenverksförbund avseende utredning om reservvattentäkt
Kommunstyrelsens beslut
• Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund ges i uppdrag att genomföra en förstudie baserat
på tjänsteskrivelse daterad 20019-09-05 där delrapportering för uppdraget lämnas till
respektive kommunstyrelse i augusti 2020 och slutrapport presenteras senast 2021-03-31.
• Direktionen ges i uppdrag att rekrytera personella resurser alternativt hyra in resurser inom
direktionens budget.
• Direktionen ges i uppdrag att se över möjligheten till statsbidrag för investeringen för
genomförande av förstudie samt att i förstudien redogöra för möjligheter till statsbidrag för
investeringen som sådan
• Kommunchefen ges i uppdrag att i samverkan med kommundirektör i Nyköpings
kommun tillsätta en arbetsgrupp från respektive kommuns relevanta del av
verksamheten
Sammanfattning
Det är av stor vikt att de båda medlemskommunerna kan säkerställa tillgången till
dricksvatten i händelse av att dagens vattentäkt eller anläggning åsamkas skada eller på
annat sätt förhindras att producera och distribuera rent dricksvatten.
Nyköpings Oxelösunds Vattenverksförbund (NOVF) har under lång tid arbetat med att
undersöka möjligheter till reservvattentäkt. Utredningen nu är inne i ett skede där
Husbymalmen utreds som möjligt grundvattentäkt genom provpumpning och infiltration, en
ansökan är på väg in till Mark och miljödomstolen för att få tillstånd. I övrigt har NOVF
undersökt möjlig ytvattentäkt inom 5 mils radie från Nyköping som har tillräcklig kapacitet
som motsvarar behovet. Ett undersökningsprogram kommer att behövas utföras under
2020 med provtagningar för att bedöma bästa möjliga vattenreningsprocess. Liknande
utredningsmetodik krävs för utvärdering av en avsaltningsanläggning.
Investeringen i reservvattentäkt/-er är betydande, beroende på lokalisering/-ar, anläggning/ar och reningsmetod beräknas beloppet uppgå till 700-1000 mnkr.

NOVF föreslås få i uppdrag att genomföra en förstudie innehållande;
-

värdera olika förslag till lokalisering och anslutningspunkter
värdera olika förslag till kostnadseffektiva reningsmetoder och anläggningstyper
utifrån vad som är undersökt och vad som kan fungera med det ytvatten som finns
att tillgå.
avsaltningsanläggning ska vara ett av de alternativ som ska undersökas.
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25
-

reservvattenanläggningarna kan vara gemensamma eller enskilt tillhöra respektive
kommun

Med anledning av det stora värde en reservvattentäkt har för de båda kommunerna samt de
stora kostnader som är förenat med investeringen föreslås att medlemskommunerna
samverkar i betydande utsträckning med NOVF i förstudien. Därför föreslås de båda
kommunerna utse en tjänstemannagrupp från relevanta delar av respektive organisation.
Det är av stor vikt att resurser kopplas till utredningarna i den omfattning det krävs.
Då NOVF idag inte har tillgång till de personella resurser som krävs uppdras till Direktionen
att rekrytera personal inom förbundsdirektionens budget eller som alternativ hyra in
resurser.
Delrapport av förstudien presenteras för respektive medlemskommuns
kommunstyrelse i augusti 2020. Slutrapport presenteras senast 2021-03-31.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks Kommungemensamt uppdrag till NOVF avseende reservvattentäkt
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
• Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund ges i uppdrag att genomföra en förstudie baserat
på tjänsteskrivelse daterad 20019-09-05 där delrapportering för uppdraget lämnas till
respektive kommunstyrelse i augusti 2020 och slutrapport presenteras senast 2021-03-31.
• Direktionen ges i uppdrag att rekrytera personella resurser alternativt hyra in resurser inom
direktionens budget.
• Direktionen ges i uppdrag att se över möjligheten till statsbidrag för investeringen för
genomförande av förstudie samt att i förstudien redogöra för möjligheter till statsbidrag för
investeringen som sådan
• Kommunchefen ges i uppdrag att i samverkan med kommundirektör i Nyköpings
kommun tillsätta en arbetsgrupp från respektive kommuns relevanta del av
verksamheten
______
Beslut till:
Nyköpings kommun (FK)
Oxelösunds energi AB (FK)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FK)
Kommunchef Oxelösund (FÅ)
Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund (FÅ).
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 147

2019-09-25
Dnr KS.2019.7

Information från kommunalrådet och kommunchefen
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens vice ordförande Linus Fogel (S) informerar:
- Namninsamling till Vård- och omsorg gällande förändringar och krav i samband
med förändringar inom Vård- och omsorgsnämnden.
Kommunchef Johan Persson informerar:
- Problemen med utbildningsförvaltningens verksamhetssystem, med beslut om att
avsluta samarbetet med IST.
- Information från D-skolan.
- Företagsbesök i Oxelösund.
- Förfrågan om etablering av ett större företag i Oxelösund.
- Bokmässan där personal från Kultur- och fritidsförvaltningen deltar med en pod.
- Företagsrankingen visar att Oxelösund har stigit 6 placeringar i rankingen.
- Oxelösund var pilotkommun för Sveriges kommuner och landstings
innovationstestet.se. Något som förhoppningsvis kan visa sig positivt nu när
satsning ska köras igång i större skala.
- Världens barn, Sverigeradio kommer att sända från D-skolan och det arbetet som
bedrivs där.
- Distriktslags SM i innebandy kommer med stor sannolikhet att avgöras i
Oxelösund och Nyköping år 2021.
______

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 148

2019-09-25
Dnr KS.2019.6

Delgivningar
Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde fanns inga delgivningar till Kommunstyrelsen.
______

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 149

2019-09-25
Dnr KS.2019.7

Balanslistan
Dagens sammanträde
Balanslistan gås igenom och läggs till handlingarna.

______

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

Ks § 150

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 2019-09-25
Beslutsfattare

Beslutsdatu
m

Punkt i
del. Ordn

Beslutets innehåll i korthet

Beslutet
hittas

Åsa Berg

190902

D.3

Visstid deltid handläggare
försörjningsstöd MB

Personakt

Maria Malmberg/

2019-05-012019-08-31

B.9

Avtal båtplatser

Castor

2019-06-012019-08-31

B.4

Försäljning fastighet

Castor

Maria Malmberg

2019-07-31

A.17

Yttrande bygglovsremiss

Castor

Maria Malmberg/

2019-06-012019-08-31

B.11

Avtal om bostadsarrende

Castor

Johan Persson

2019-09-12

C.1

Investering Ny elanslutning
Strandcafét + målning av
byggnad. Jogersö.

Ekonomi

Johan Persson

2019-09-06

A.1

Avtal med Origo Group om
NKI-mätningar

Ekonomi

Johan Persson

2019-09-16

A.1

Personuppgiftsbiträdesavtal
kopplat till avtalet med Origo
Group

Ekonomi

Kjell Andersson
Maria Malmberg/
Kjell Andersson

Kjell Andersson

______
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 151

2019-09-25
Dnr KS.2019.88

Delårsrapport 2019
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Delårsrapporten 2019 överlämnas till revisorerna för granskning.
Under balansräkning rubrik pensionsförpliktelser ändra siffran 223,7 till 262,6 och
följdändringar därav i delårsbokslutet.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Delårsrapporten 2019 godkänns.
Sammanfattning
Delårsrapporten är en sammanställning av kommunens verksamhet och ekonomiska
utveckling och läge. I delårsrapporten redovisas kommunens personalförhållanden liksom
upplysningar om koncernens samlade ekonomi. För kommunens ekonomi och
måluppfyllelse finns jämförelse med budget och en prognos för utveckling för hela 2019.
Kommunfullmäktige har antagit sex övergripande kommunmål. Målen följs upp och
redovisas två gånger per år, vid delår och årsredovisning. För relativt många av
kommunfullmäktiges mål är bedömningen att det är osäkert om målvärdet kommer att
uppnås vid årets slut. Ett antal mål saknar mätvärde för delåret men levereras under
kvarvarande del av året. Sammanfattningsvis kan sägas att något eller några av måtten
under målen attraktiv bostadsort, hållbar utveckling, god folkhälsa och trygg och säker
uppväxt har stor chans att vara uppfyllda vid årets slut.
Kommunen uppvisar ett resultat i delårsrapporten på 26,6 mkr (2018; 22,5 mkr) och för
koncernen på 48,5 mkr (2018; 40,7 mkr). Prognosen för kommunens bokslut är -1,3 mkr
(2018; -2,5 mkr). Balanskravsresultatet 0 kr. I slutet av arbetet med delårsrapporten har
resultatet försämrats med -0,8 mkr på grund av en återbetalning av eget kapital från Region
Sörmland avseende Kollektivtrafikmyndigheten inte skulle resultatföras utan bokföres mot
balansräkningen.
Verksamhetsnämndernas budgetutfall är negativt med -7,7 mkr i delårsrapporten.
Prognosen för deras verksamhet är fortsatt negativ till årets slut, -13,5 mkr.
Kommunen som helhet kommer för 2019 att redovisa -0,5 mkr lägre intäkter från skatter
och statsbidrag än budget och ett marginellt högre finansnetto än budgeterat med 47 tkr.
Exploateringsverksamheten prognostiserar att göra ett väsentligt bättre resultat än
budgeterat (9,4 mkr)
Kommunbolagen, Förab, Oxelö Energi och Kustbostäder, redovisar ett resultat på
26,6 mkr.
Även Oxelösunds hamn AB, Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbund (NOVF) samt
Näringslivsutveckling i Nyköping-Oxelösund (ONYX) ingår i koncernsammanställningen.
Deras sammanlagda resultat är 22,6 mkr i delårsrapporten, något högre än föregående år.
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 20

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

Investeringsnivån är högre än den varit tidigare år i förhållande till budget, 83,5 mkr
(2018; 38,5 mkr) i utgifter t.o.m. delåret, jämfört med budgeterade 357,1 mkr
(inklusive 167,1 mkr tilläggsbudgetering) för hela året.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks
Delårsrapporten 2019 till Kommunstyrelsen (190919)
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Delårsrapporten 2019 överlämnas till revisorerna för granskning.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Delårsrapporten 2019 godkänns.
Förslag
Ordförande yrkar att under balansräkning rubrik pensionsförpliktelser ändra siffran
223,7 till 262,6 och följdändringar därav i delårsbokslutet.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt det egna ändringsyrkandet
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt dessa.
______
Beslut till:
Revisorerna (Fk)
Ekonomichef (Fk)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 152

2019-09-25
Dnr KS.2019.47

Taxor 2020
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1.

Avgiften för registrering i fritidshuskön fastställs till 275 kr/år

2.

Den årliga köavgiften för hyra av kommunens fritidshus fastställs till
125 kr

3.

Avgift för gästplats i gästhamnen fastställs till 250 kr/dygn

4.

Tilläggsavgift för el till gästplats i gästhamnen tas bort

5.

Ingen förändring av avgiften för registrering i tomtkö

6.

Ingen förändring av avgifter för fiskehamnen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
A) För kommunstyrelsens verksamhetsområde:
1. Ingen förändring av avgifter för kopiering av allmänna handlingar
2. Ingen förändring av avgiften för utdrag ur betygskatalog
B) För miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde:
1. Taxa för bygglov, plan-, mät- samt kartverksamhet, med föreslagna ändringar
och justeringar, fastställs
2. Timtaxa, för åtgärder inom strålskyddslagens område justeras med
konsumentprisindex (2,1%) från 1 000 kr/h till 1 021 kr/h
C) För utbildningsnämndens verksamhetsområde:
1. Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg justeras enligt Skolverkets
indexuppräkning för 2020
2. Övriga taxor och avgifter är oförändrade
D) För vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde
1. Avgift för insatsen Boendestöd upphör from 2020-01-01
2. Taxa för tillstånd enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088)
fastställs;
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 22

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

o

Ansökan om tillstånd för att sälja
tobak

8 000 kr

o

Ansökan om tillfälligt tillstånd för att
sälja tobak

4 500 kr

o

Anmälan om ändrade ägar- eller
bolagsförhållanden
Anmälan om förändrat tillstånd

5 500 kr

o

1 500 kr

3. Ingen justering av egenavgiften vid färdtjänstresor
4. Ingen justering av egenavgiften för medresenär vid riksfärdtjänstresor
5. Ingen justering av patientavgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel
E) För Oxelö Energis verksamhetsområde:
1. Brukningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med 1%
2. Anläggningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med 5 000 tkr (motsvarande ca 3.5%)
3. Renhållningstaxan höjs med 3%
4. Avgiften för säckar höjs med 50%
5. Tilläggsavgift för gångavstånd för tömning av säck 5 -10 meter och 10-20 meter
höjs med 100%
6. Tilläggsavgift för gångavstånd kärl 10-20 meter med höjs med 25%
7. Avgift för lössäckar höjs med 50%
8. För villaboende införs samma pris för bruna kärlet oavsett storlek på grönt kärl
9. För återfyllning av extra fyllda kärl i samband med tömning debiteras dubbel avgift
för kärlet
10. Byte av kärl kan ske med minst en veckas framförhållning
11. Byte av kärl får ske som mest en gång i månaden
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 1 april 2015 att fastställa grunderna för beräkning av de
flesta av kommunens taxor och avgifter. För dessa taxor delegerades också beslutsrätten
gällande avgiftsnivåer till berörda nämnder och styrelser.
För de taxor där kommunfullmäktige beslutar om taxor och avgiftsnivåer har
kommunstyrelseförvaltningen samlat in berörda nämnders och styrelsers förslag till taxor
och avgifter för 2020.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att, för egen del, fastställa
föreslagna avgifter enligt förvaltningens förslag.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår vidare kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta enligt berörda nämnders och styrelsers förslag.
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 23

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ksf 2019-08-29
Bilaga 1, Beslutsnivå för taxor och avgifter 2020.pdf
Bilaga 2, Oxelö Energi, taxor 2020.pdf
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1.

Avgiften för registrering i fritidshuskön fastställs till 275 kr/år

2.

Den årliga köavgiften för hyra av kommunens fritidshus fastställs till
125 kr

3.

Avgift för gästplats i gästhamnen fastställs till 250 kr/dygn

4.

Tilläggsavgift för el till gästplats i gästhamnen tas bort

5.

Ingen förändring av avgiften för registrering i tomtkö

6.

Ingen förändring av avgifter för fiskehamnen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
A) För kommunstyrelsens verksamhetsområde:
1. Ingen förändring av avgifter för kopiering av allmänna handlingar
2. Ingen förändring av avgiften för utdrag ur betygskatalog
B) För miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde:
3. Taxa för bygglov, plan-, mät- samt kartverksamhet, med föreslagna ändringar
och justeringar, fastställs
4. Timtaxa, för åtgärder inom strålskyddslagens område justeras med
konsumentprisindex (2,1%) från 1 000 kr/h till 1 021 kr/h
C) För utbildningsnämndens verksamhetsområde:
1. Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg justeras enligt Skolverkets
indexuppräkning för 2020
2. Övriga taxor och avgifter är oförändrade
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

D) För vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde
6. Avgift för insatsen Boendestöd upphör from 2020-01-01
7. Taxa för tillstånd enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088)
fastställs;
8 000 kr
o Ansökan om tillstånd för att sälja
tobak

o

Ansökan om tillfälligt tillstånd för att
sälja tobak

4 500 kr

o

Anmälan om ändrade ägar- eller
bolagsförhållanden
Anmälan om förändrat tillstånd

5 500 kr

o

1 500 kr

8. Ingen justering av egenavgiften vid färdtjänstresor
9. Ingen justering av egenavgiften för medresenär vid riksfärdtjänstresor
10. Ingen justering av patientavgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel
E) För Oxelö Energis verksamhetsområde:
1. Brukningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med 1%
2. Anläggningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med 5 000 tkr (motsvarande ca 3.5%)
3. Renhållningstaxan höjs med 3%
4. Avgiften för säckar höjs med 50%
5. Tilläggsavgift för gångavstånd för tömning av säck 5 -10 meter och 10-20 meter
höjs med 100%
6. Tilläggsavgift för gångavstånd kärl 10-20 meter med höjs med 25%
7. Avgift för lössäckar höjs med 50%
8. För villaboende införs samma pris för bruna kärlet oavsett storlek på grönt kärl
9. För återfyllning av extra fyllda kärl i samband med tömning debiteras dubbel avgift
för kärlet
10. Byte av kärl kan ske med minst en veckas framförhållning
11. Byte av kärl får ske som mest en gång i månaden
______
Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen (FÅ)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FÅ)
Vård- och omsorgsnämnden (FK)
Utbildningsnämnden (FÅ)
Oxelö Energi AB (Få)
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 153

2019-09-25
Dnr KS.2019.105

Mål och budget 2020 - 2022
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Mål och Budget 2020-2022 fastställs.
2. Skattesatsen för 2020 fastställs till 22,22 per skattekrona.
3. Borgensavgiften fastställs till 0,50 % av vidareförmedlade lån.
4. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under år 2020 rätt att nyupplåna, d v s att öka
kommunens skulder under 2020 med totalt 296 mkr. Av denna lånemassa är 271 mkr för
kommunens egna behov och 5 mkr avser de helägda bolagens behov. Dessutom ingår
en reserv på 20 mkr.
5. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under 2020 rätt att omsätta lån, d.v.s att låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året.
6. Fastställa nivåerna på KF:s Barn och elevpeng i de olika åldersintervallerna enligt tabell
på sidan 17 i mål- och budgetförslaget under rubriken Kommunfullmäktiges barn och
elevpeng.
Kommunstyrelsens beslut för egen del
Följande ändringar i mål och budget dokumentet 2020 - 2022.
Kommunfullmäktiges mål för trygg och värdig ålderdom.
Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst ska öka.
Ändras till.
Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst ska
bibehållas.
Samt
Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska
minst ligga i nivå med ingångsvärdet för 2019, som var 11 st.
Ändras till
Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska
minst ligga i nivå med riket.
Sammanfattning
Mål- och budgetberedningen har under året arbetat fram ett mål- och budgetförslag. Under
processen har företrädare från verksamheter och politiska partier deltagit.
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

Förslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) fastställs till 22,22 kronor för
2020.
Samma sex kommunmål som föregående år finns kvar med endast några mindre
justeringar.
I Mål och budget 2020 - 22 finns också en exploateringsbudget för samtliga tre år.
Kommunen budgeterar en summa för ett resultatkrav på 2,0 % för 2020 och 1,5 % för 20202022.Dessutom har några av nämnderna erhållit ett sparbeting, via politiska prioriteringar.
Kommunstyrelsen besparing om 3 %
Vård. och omsorgsnämnden besparing om 0 % (2020)
Utbildningsnämnden besparing om 0 % (2020)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden besparing om 3 %
Kultur- och Fritidsnämnden besparing om 1,5 %.
För 2020 gäller ovanstående nivåer, 2021-2022 gäller 2% för Vård- och Omsorgsnämnden
och Utbildningsnämnden. För Kultur- och Fritidsnämnden, Miljö-och
samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen gäller 3% besparing 2021-2022.
Investeringsnivån för 2020 ligger på 184 mkr, i denna summa ligger bland annat
investering i framtidens förskola/skola på 50 mkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks
Mål och budget 2020-2022 slutlig revision 2019-09-18_slutlig
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Mål och Budget 2020-2022 fastställs.
2. Skattesatsen för 2020 fastställs till 22,22 per skattekrona.
3. Borgensavgiften fastställs till 0,50 % av vidareförmedlade lån.
4. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under år 2020 rätt att nyupplåna, d v s att öka
kommunens skulder under 2020 med totalt 296 mkr. Av denna lånemassa är 271 mkr för
kommunens egna behov och 5 mkr avser de helägda bolagens behov. Dessutom ingår
en reserv på 20 mkr.
5. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under 2020 rätt att omsätta lån, d.v.s att låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året.
6. Fastställa nivåerna på KF:s Barn och elevpeng i de olika åldersintervallerna enligt tabell
på sidan 17 i mål- och budgetförslaget under rubriken Kommunfullmäktiges barn och
elevpeng.
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

Förslag
Ordförande föreslå följande ändringar i Kommunfullmäktiges mål för trygg och
värdig ålderdom
Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst ska öka.
Ändras till.
Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst ska
bibehållas.
Samt
Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska
minst ligga i nivå med ingångsvärdet för 2019, som var 11 st.
Ändras till
Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska
minst ligga i nivå med riket.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt de egna
ändringsyrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt dessa.
Avstår
Dag Bergentoft (M), Stefan Johansson (M), Göran Bernhardsson (KD) Deltar inte i
beslutet
______
Beslut till:
Controller (FÅ)
VD Kustbostäder i Oxelösund AB, Oxelö Energi (FK)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 154

2019-09-25
Dnr KS.2019.95

Avkastningsplan Kustbostäder och Oxelö Energi 2019
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Godkänna bifogat förslag till avkastningsplan för Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö
Energi AB för 2019.
Kommunstyrelsens beslut för egen del
Med anledning av felaktighet i underliggande handling till tjänsteskrivelse ges
Kommunchef i uppdrag att tillse att korrekt underliggande handling bifogas och tas
med i utskick till Kommunfullmäktige inför kommunfullmäktiges beslut.
Sammanfattning
Avkastningsplanen för de kommunala bolagen skall ses över årligen. Planen har diskuterats
i kommunens moderbolag Förab och i dialog med dotterbolagen Kustbostäder i Oxelösund
AB och Oxelö Energi AB, Planen har även diskuterats av Kommunstyrelsen vid två tillfällen,
juni och september.
I avkastningsplanen finns krav på avkastning, soliditet för de båda dotterbolagen och plan
för utdelning till kommunen. Planen innebär en utdelning från Förab till kommunen på 1 mkr
för 2020 och 1 mkr för 2021 och 2022.
Under processen har en avkastningsnivå diskuterats för stadsnätet som är en del
av Oxelö Energi. Förslaget är att från och med 2021 börjar ett avkastningskrav på
4% gälla. Målsättningen är sedan avkastningsnivån skall vara uppe i 8% 2028.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks
avkastningsplan 190812
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Godkänna bifogat förslag till avkastningsplan för Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö
Energi AB för 2019.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

Förslag
Ordförande yrkar, med anledning av felaktighet i underliggande handling till
tjänsteskrivelse ges Kommunchef i uppdrag att tillse att korrekt underliggande
handling bifogas och tas med i utskick till Kommunfullmäktige inför
kommunfullmäktiges beslut.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt det egna tilläggsyrkandet
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt dessa.
______
Beslut till:
Controller (FK)
VD Oxelö Energi och Kustbostäder (FK)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

Ks § 155

Dnr KS.2019.96

Ägardirektiv kommunbolagen inför 2020
Kommunstyrelsens beslut för egen del
•

Röstombudet vid stämman Oxelösunds kommuns förvaltnings AB, Kustbostäder i
Oxelösund AB och Oxelö Energi AB får i uppdrag att rösta för att ägardirektiven till
respektive bolag tas emot.

•

Beslutet gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige antar ägardirektiv för
Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB för 2020.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Anta ägardirektiv för Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB för 2020.
Sammanfattning
Ägardirektiven för de kommunala bolagen ses över årligen.
Ägardirektiven har diskuterats vid två tillfällen. Vid Kommunstyrelsens sammanträde i juni
hölls en genomgång och diskussion av hela dokumentet för de båda dotterbolagen. De
delar som ekonomichefen fick i uppgift att arbeta vidare med var själva direktiven.
Resterande delar behålls oförändrade. Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 4:e
september fortsatte diskussionen kring direktiven.
Förslagen till ägardirektiv översändes efter Kommunstyrelsens möte 2019-09-04 till
Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi på remiss under september. Ärendet
återkommer därför till kommunstyrelsens möte 2019-09-25 för slutligt ställningstagande.
Några justeringar har skett i förslagen till ägardirektiv för Kustbostäder i Oxelösund AB och
Oxelö Energi AB. Dessa redovisas tillsammans med 2019 års gällande ägardirektiv i bilaga.
Förutom de rena målsättningarna (ägardirektiven) har inga förändringar skett i
ägardirektiven.
Kommunstyrelsen föreslås fastställa utarbetad och remitterat förslag till ägardirektiv
för Kustbostäder i Oxelösund AB och detsamma för Oxelö Energi AB.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks
Förslag Ägardirektiv Oxelö energi Ägarens mål och direktiv för bolagets verksamhet ks
190904.
Förslag ägardirektiv Kustbostäder ks 190904
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 31

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens beslut för egen del
•

Röstombudet vid stämman Oxelösunds kommuns förvaltnings AB, Kustbostäder i
Oxelösund AB och Oxelö Energi AB får i uppdrag att rösta för att ägardirektiven till
respektive bolag tas emot.

•

Beslutet gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige antar ägardirektiv för
Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB för 2020.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Anta ägardirektiv för Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB för 2020.
______
Beslut till:
Ekonomichef (FK)
VD Oxelö Energi och Kustbostäder AB (FÅ)
Controller (FK)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 32 (35)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

Ks § 156

Dnr KS.2019.73

Nytt reglemente för NOVF
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Godkänna nytt reglemente för NOVF
Direktionen får i uppdrag att genomföra redaktionella ändringar gällande
dokumentets § 4
Reglementet börja gälla från 1 januari 2020.
Sammanfattning
Ett förslag till nytt reglemente för direktionen i NOVF har tagits fram. I de
diskussioner som förts inför framtagandet har från Oxelösund Per Koman Alm
deltagit. Reglementet är styrande för direktionens arbete. Vid genomläsning har ett
mindre fel upptäckts gällande att det finns två §4 i dokumentet. Detta bör lätt kunna
åtgärdas med en mindre redaktionell justering av direktionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Nytt reglemente för NOVF
Utdrag NOVF protokoll § 22 190425
Reglemente för direktionen i Nyköping-Oxelösunds vattenverkförbund
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Godkänna nytt reglemente för NOVF
Direktionen får i uppdrag att genomföra redaktionella ändringar gällande
dokumentets § 4
Förslag
Ordförande yrkar att reglementet ska börja gälla från 1 januari 2020.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt det egna tilläggsyrkandet
och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt dessa.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

______
Beslut till:
NOVF (FÅ)

Utdragsbestyrkande

Blad 33

Sammanträdesprotokoll

Blad 34 (35)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 157

2019-09-25
Dnr KS.2019.74

Ny förbundsordning för NOVF
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Godkänna ny förbundsordning för NOVF.
Förbundsordningen börja gälla från 1 januari 2020.
Sammanfattning
Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram av direktionen i NOVF. För Oxelösunds
del har Per Koman Alm deltagit i Överläggningarna när den nya förbundsordningen
arbetades fram. Förbundsordningen anger inriktning för samverkansarbetet.
Förbundsordningen reglerar exempelvis medlemmar, ändamål, och styrelsens
sammansättning.
Vattentjänstlagen är överordnad förbundsordningen. Detta gäller bl.a. förbundets
rätt att avsätta medel till kommande investeringar enligt föreslagen § 13 i förslag till
reviderad förbundsordning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Ny förbundsordning för NOVF
Utdrag NOVF protokoll § 21 190425
Förbundsordning för Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbund
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Godkänna ny förbundsordning för NOVF.
Förslag
Ordförande yrkar att förbundsordningen ska börja gälla från 1 januari 2020.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förlag till beslut samt det egna tilläggsyrkandet
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt dessa.

______
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-25

Beslut till:
NOVF (FÅ)

Utdragsbestyrkande

Blad 35

