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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2019-11-27   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

   
Plats och tid Kommunhuset, Hävringe kl 08.30 - 17.00 
 

Beslutande Catharina Fredriksson (S)   
 Linus Fogel (S)   
 Patrik Renfors (V)   
 Tommy Karlsson (S)   
 Dag Bergentoft (M)   
 Britta Bergström (S)   
 Stefan Johansson (M) § 173 - 181  
 Bo Höglander (C)   
 Jan-Eric Eriksson (SD)   
 Katarina Berg (M) § 182 - 202  
     
Ej tjänstgörande   
ersättare och övriga Inge Ståhlgren (S) 
Deltagare Calinge Lindberg (S) 
 Katarina Berg (M)   § 173 - 181 
 Klas Lundberg (L) 
 Göran Bernhardsson (KD) § 173 - 193 
   
   
   
   
   
   
   
  
Underskrifter Sekreterare …………………………………………… 

Thomas Hermansson 
Paragrafer 173 - 202  

    
 Ordförande …………………………………………… 

Catharina Fredriksson  

     
 Justerande ………………………………………….. 

Dag Bergentoft    
     

BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2019-11-27  
Datum för 
anslagsuppsättande 2019-12-04 Datum för  

anslagsnedtagande 2019-12-27 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift 
 
………………………………………… 
Thomas Hermansson 
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Thomas Hermansson Sekreterare 
Johan Persson Kommunchef 
Sarah Heltborg Fastighetsekonom § 173 
Dima Holubynskyy Konsult § 173 
Jonny Jakobsson VA chef Oxelö Energi § 173 
Nils Rönnkvist Chef elnät Oxelö Energi § 173 
Susanne Gutke Kostchef § 173 
Niklas Thelin Säkerhetsstrateg § 173, 178 
Magnus Petersson Ekonomichef § 174 - 175 
Margrita Sjöquist Controller § 174 - 175 
Maria Malmberg Mark- och Exploateringsstrateg § 176, 180 
Kjell Andersson Mark- och Exploateringsstrateg § 176, 180 
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Ks § 177 Internkontrollplan 2020 15 - 16 
Ks § 178 Krisledningsplan 2020 17 - 18 
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Ks § 180 Framflyttad tillträdesdag Båt och Motor 21 
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Ks § 173        Dnr KS.2019.30               
 
 
Information och föredragningar 2019  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Dima Holubynskyy, Jonny Jakobsson och Nils Rönnkvist. 
Informerar om arbetet med nöd-el och vatten på Björntorp. 
 
Susanne Gutke informerar om effekterna av beslutet att införa intyg för specialkost 
i skolan.  
 
Tema personal: Henny Larsson och Linnea Stenfeldt Informerar om 
mångfaldsplan, medarbetarundersökning och personalstatistik.  
 
Niklas Thelin informerar om kommunens risk och sårbarhetsanalys. 
 
Kommunstyrelsens ledamöter delar upp sig i mindre grupper och diskuterar 
kommunens dokument gällande målstyrning och roller. 
 
 
 
______ 
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Ks § 174        Dnr KS.2019.14               
 
 
Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 2019  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsens egna ekonomiska uppföljning per oktober godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har ett anslag på 86 235 tkr som består av en grundbudget, 86 779 tkr ett 
tilläggsanslag, 667 tkr och en omfördelning till Utbildningsnämnden på -1 211 tkr. 
Kommunstyrelsen förutser i nuläget ett överskott på 15 706 tkr för helåret 2019.  
Orsaken till det positiva utfallet är budgeterade driftkostnader för en LSS gruppbostad, 
4 500 tkr, som inte kommer att användas under 2019. Dessutom finns en eventuell 
tilldelning på 10 000 tkr till Vård- och omsorgsnämnden inom kommunstyrelsens ram som 
kommunstyrelsen inte kommer att använda. Övriga större prognostiserade avvikelser är 
bland annat högre arrendeintäkter 264 tkr inom markförsörjning, högre bidrag 663 tkr 
framförallt inom kostverksamheten, lägre personalkostnader 404 tkr och lägre kostnader för 
tjänster 928 tkr inom flera olika verksamheter. 
 
Kommunstyrelsen som förutser ett underskott på -200 tkr på grund av högre ersättningar för 
förlorad arbetsförtjänst och högre sammanträdesarvoden, inom IT-verksamheten högre 
köpt verksamhet för IT-tjänster på -2 000 tkr och ett underskott på Fastigheter på -1 064 tkr 
som baserar sig på högre reparations- och driftkostnader och en byggsanktionsavgift på  
-158 tkr. Byggsanktionsavgiften har utfärdats av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som 
i sin tur bidrar till ett ökat överskott för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden då denna 
avgift inte var budgeterad.  

 
Kommunstyrelsen disponerar 292 788 tkr för investeringsändamål. 
Grundanslaget var 141 320 tkr och därefter tilläggsbudgeterades 145 240 tkr av ej 
förbrukade medel från 2018. Från investeringsreserven disponerades ytterligare 
6 228 tkr. Utgifterna för helåret 2019 bedöms till 115 592 tkr, motsvarande 39,5 % 
av budgeten.  
177 196 tkr kommer att vara kvar till nästa år. De stora orsakerna är förseningen 
för Oxelöskolan och en nybyggnation av äldreboende. 
 
 
Beslutsunderlag 
Uppföljning per oktober  
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Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens egna ekonomiska uppföljning per oktober godkänns. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Ekonomichef (fk) 
Controller (fk) 
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Ks § 175        Dnr KS.2019.41               
 
 
Ekonomisk uppföljning för hela kommunen 2019  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Den ekonomiska uppföljningen per oktober godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
I mål och budget 2019 har kommunen ett årsresultat på 11,4 mkr och ett resultat enligt 
kravet på balans i kommunernas ekonomi på 11,4 mkr. Kommunstyrelsen har beslutat att 
överskottet från skadefonden på 0,3 mkr överförs till kommunens reserv för oförutsedda 
utgifter. Budgeten för kommunens reserv för oförutsedda utgifter uppgår därmed till  
-7,4 mkr och det budgeterade resultatet försämras därmed till 11,1 mkr. 
Resultatet för 2019 kommer enligt prognosen att uppgå till 0,1 mkr. 
Verksamheterna bedömer ett sammanlagt budgetunderskott på -11,0 mkr, beroende på 
Kommunstyrelsens och övriga nämndernas överskott med 16,1 mkr, Utbildningsnämndens 
underskott med -8,9 mkr, Vård- och omsorgsnämndens underskott med -18,7 mkr, Miljö- 
och samhällsbyggnadsnämndens överskott med 0,5 mkr och Kultur- och fritidsnämndens 
överskott med 0,1 mkr. I Utbildningsnämndens årsprognos ingår en preliminär avräkning på 
8,1 mkr för perioden mars till och med december.    
Exploateringsverksamheten förväntas bidra till resultatet med 16,5 mkr, 7,1 mkr högre än 
budgeterat resultat. 
Kostnaderna för pensioner bedöms att bli högre än budget, -6,4 mkr. Prognosen grundas 
på beräkningar från Skandia, som görs två gånger om året. Prognosen är baserad på 
Skandias senaste prognos som gjordes i samband med delårsrapporten 2019. 
Kommunens reserv för oförutsedda utgifter är ursprungligt på 7,1 mkr. Överskottet från 
skadefonden på 0,3 mkr har överförts till kommunens reserv för oförutsedda utgifter och 
därmed uppgår reserven till 7,4 mkr. Beslut om tilldelning från reserven har skett på  
1,7 mkr till utbildningsnämnden för finansiering av avräkning barn- och elevpeng för januari 
och februari samt en rättelse av barn- och elevpeng för förskoleklass.  
Utbildningsnämnden har dessutom en preliminär avräkning för barn- och elevpeng för mars 
till och med december på 8,1 mkr som förväntas finansieras med medel från kommunens 
reserv för oförutsedda utgiften. I prognosen är preliminära avräkning inräknad och därmed 
överskrids budgeten för reserven med 2,3 mkr. 
 
Reserven skall inte överskrida budget och om så är fallet behöver en justering via eget 
kapital göras i samband med beslutet om den definitiva avräkningen för barn- och elevpeng 
mars-december. I och med att reserven i så fall enbart används till finansiering av barn- och 
elevpeng, finns inget utrymme kvar för eventuella andra finansieringsbehov. 
 
I finansförvaltningen är intäkterna från skatter och statsbidrag enligt budget. 
Finansnettot förväntas att bidra till resultatet med 4,9 mkr enligt budget. 
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Förra årets lägre investeringstakt har också påverkat årets avskrivningskostnader som är 
1,3 mkr lägre än budget. 
 
Ekonomi 
 
I mål och budget 2019 har kommunen ett årsresultat på 11,4 mkr och ett resultat enligt 
kravet på balans i kommunernas ekonomi på 11,4 mkr. Kommunstyrelsen har beslutat att 
överskottet från skadefonden på 0,3 mkr överförs till kommunens reserv för oförutsedda 
utgifter. Budgeten för kommunens reserv för oförutsedda utgifter uppgår därmed till 7,4 mkr 
och det budgeterade resultatet försämras därmed till 11,1 mkr. 
 
Nämndernas budget har förstärkts med 5,3 mkr för finansiering av kapitalkostnader för 
investeringar som har tillkommit efter fastställning av budgetramarna. Nämndernas budget 
har också förstärkts med 1,2 mkr för finansiering av helårseffekten från fördelning av medel 
för prioriterade grupper i löneöversyn 2018. 
 
Utbildningsnämndens budget har förstärkts med 1,3 mkr för avräkningen av barn- och 
elevpeng för januari och februari. Budgeten har dessutom förstärkts med 0,4 mkr som avser 
en justering för barn- och elevpeng för förskoleklass. 
 
Mellan Kommunstyrelsen och Utbildningsnämnden har skett en omfördelning på 1,2 mkr 
som avser finansiering av ökade hyreskostnader för de nya paviljongerna vid Breviksskolan 
och Peterslundsskolan. 
 
 
Nämndernas verksamhet 
 
Verksamheterna bedömer ett sammanlagt budgetunderskott på -11,0 mkr, beroende på 
Kommunstyrelsens och övriga nämndernas överskott med 16,1 mkr, Utbildningsnämndens 
underskott med -8,9 mkr, Vård- och omsorgsnämndens underskott med -18,7 mkr, Miljö- 
och samhällsbyggnadsnämndens överskott med 0,5 mkr och Kultur- och fritidsnämndens 
överskott med 0,1 mkr. I Utbildningsnämndens årsprognos ingår en preliminär avräkning på 
8,1 mkr för perioden mars till och med december.  
 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder förutser i nuläget ett överskott på 16,1 mkr för 
helåret 2019.  
 
Orsaken till det positiva utfallet för Kommunstyrelsen är budgeterade driftkostnader för en 
LSS gruppbostad, 4 500 tkr, som inte kommer att användas under 2019. Dessutom finns en 
eventuell tilldelning på 10 000 tkr till Vård- och omsorgsnämnden inom kommunstyrelsens 
ram som kommunstyrelsen inte kommer att använda. Övriga större prognostiserade 
avvikelser är bland annat högre arrendeintäkter 264 tkr, högre bidrag 663 tkr, lägre 
personalkostnader 404 tkr och lägre kostnader för tjänster 928 tkr. Kommunstyrelsen som 
förutser ett underskott på -200 tkr på grund av högre ersättningar för förlorad arbetsförtjänst 
och högre sammanträdesarvoden, högre köpt verksamhet för IT-tjänster på -2 000 tkr och 
ett underskott på Fastigheter på -1 064 tkr som baserar sig på högre reparations- och 
driftkostnader och en byggsanktionsavgift på -158 tkr. Byggsanktionsavgiften har utfärdats 
av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som i sin tur bidrar till ett ökat överskott för Miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden då denna avgift inte var budgeterad.  
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Inom de övriga nämnderna förutser Kommunfullmäktige ett överskott på 0,3 mkr och 
Valnämnden ett överskott på 0,1 mkr. 
 
Utbildningsnämnden förutser ett helårsresultat i prognosen på -17,0 mkr exklusive den 
preliminära avräkningen för perioden mars till och med december, som är framräknad till 8,1 
mkr. Budgetreglerna anger att nämnden ska ha ökat anslag för volymökningar i skolan.  
Resterande del av underskottet på -8,9 mkr beror framförallt på lägre bidrag samt högre 
personalkostnader och ökade kostnader för köpt verksamhet.  
Nämnden har i nuläget inte beslutat om åtgärder för att undvika underskottet. 
 
Helårsprognosen för Vård- och omsorgsnämnden uppgår sammantaget till -18.7 mkr, och 
där de större underskotten återfinns inom verksamheterna Barn och ungdomsvård, 
Äldreomsorg ordinärt boende, Äldreomsorg särskilt boende samt Insatser enl LSS. 
Det sammantagna prognosvärdet utgörs härvid av särredovisad Underbalans om -8.9 mkr 
samt därtill beräknade underskott i förhållande till förvaltningarnas driftsbudgets, för SOF -
3,6 mkr samt ÄF -6.2 mkr. 
Förvaltningarna bedömer kontinuerligt sitt resultat och utfall mot de besparingskrav som 
ingår som förutsättningar för respektive driftsbudget. I jämförelsen mellan dessa 
budgeterade besparingskrav och det faktiska resultatutfallet kan också beräknas hur stor 
andel av dessa besparingskrav som vid varje tillfälle uppnåtts, vilket benämns uppnådd 
sparkvot. Det aktuella resultatutfallet anger härvid en uppnådd sparkvot om 47% per 
oktober. Som förutsättning för prognosvärdet för helåret 2019 ligger att denna sammantaget 
uppnådda sparkvot förväntas öka till 55% vid årets slut. 
 
Utfallet per oktober för Vård och omsorgsnämnden totalt visar ett sammantaget 
ackumulerat resultat om -17,1 mkr. Av detta totalresultat utgör en sedan tidigare beslutad 
och beviljad underbalans -7,5 mkr. Återstående del av totalresultatet fördelar sig mellan 
Social och omsorgsförvaltningen med -3,1 mkr på grund av högre placeringskostnader, 
högre kostnader för inhyrd personal, lägre kostnader på ekonomiskt bistånd och 
Äldreomsorgsförvaltningen med -6,6 mkr på grund av högre personalkostnader än budget. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar en helårsprognos där resultatet 
bedöms bli ett positivt resultat på 0,5 mkr. Periodens resultat är ett överskott på 0,9 mkr, 
orsakat av högre intäkter 0,4 mkr, framförallt byggsanktionsavgifter, lägre 
personalkostnader 1,4 mkr samt högre kostnader för snöröjning 1,7 mkr.  
 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar en helårsprognos där resultatet bedöms bli ett 
positivt resultat på 0,1 mkr. Resultatet för perioden är ett överskott på 0,1 mkr. 
 
Finansförvaltningen 
 
Exploateringsverksamheten förväntas bidra till resultatet med 16,5 mkr, 7,1 mkr högre än 
budgeterat resultat. 
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Kostnaderna för pensioner bedöms att bli högre än budget, -6,4 mkr. Prognosen grundas 
på beräkningar från Skandia, som görs två gånger om året. Prognosen är baserad på 
Skandias senaste prognos som gjordes i samband med delårsrapporten 2019. 
Avskrivningarna blir 1,3 mkr lägre än budgeterat, beroende på förra årets lägre 
investeringstakt.  
 
Bokförda interna poster, d.v.s. interna kapitalkostnader och 
personalomkostnadspålägg, medför ett överskott i finansförvaltningen på 2,7 mkr. Det 
beror också på att personalkostnaderna ökar i snabb takt, med därpå följande 
personalomkostnadspålägg.  
 
Intäkterna från skatter och statsbidrag förväntas följa budgeten. 
Finansnettot förväntas att bidra till resultatet med 4,9 mkr enligt budget. 
 
Kommunens reserv för oförutsedda utgifter är ursprungligt på 7,1 mkr. Överskottet från 
skadefonden på 0,3 mkr har överförts till kommunens reserv för oförutsedda utgifter och 
därmed uppgår reserven till 7,4 mkr. Beslut på tilldelning från reserven har skett på 1,7 mkr 
till utbildningsnämnden för finansiering av avräkning barn- och elevpeng för januari och 
februari samt en rättelse av barn- och elevpeng för förskoleklass.  
 
Utbildningsnämnden har dessutom en preliminär avräkning för barn- och elevpeng för mars 
till och med december på 8,1 mkr som förväntas finansieras med medel från kommunens 
reserv för oförutsedda utgiften. I prognosen är den preliminära avräkningen inräknad och 
därmed överskrids budgeten för reserven med 2,3 mkr.  
 
Reserven skall inte överskrida budget och om så är fallet behöver en justering via eget 
kapital göras i samband med beslutet om den definitiva avräkningen för barn- och elevpeng 
mars-december. I och med att reserven i så fall enbart används till finansiering av barn- och 
elevpeng, finns inget utrymme kvar för eventuella andra finansieringsbehov. 
 
Investeringar  
Den ursprungliga investeringsbudgeten är på 190,0 mkr och tilläggsbudgetering av ej 
förbrukade medel från 2018 är på 167,1 mkr, sammanlagt 357,1 mkr.  
 
Merparten av investeringsutrymmet är destinerat till Kommunstyrelsen, 292,8 mkr, 
framförallt till kommunens fastigheter. Oxelöskolan 152,3 mkr, utgiftsprognos 74,8 mkr,  
Till och med oktober finns 79,3 mkr som bokförda utgifter. Största utgifterna är Oxelöskolan, 
sanering av Ramdalsskolan och planerat underhåll. Utgifterna för helåret 2019 bedöms till 
160,3 mkr. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har en investeringsbudget på 49,7 mkr, utgifter 
hittills 25,4 mkr och helårsprognos 39,5 mkr. 
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Utbildningsnämnden har en investeringsbudget på 2,4 mkr, Vård- och omsorgsnämnden en 
budget på 6,0 mkr och Kultur- och fritidsnämnden en budget på 1,7 mkr. Sammanlagt är 
deras utgifter hittills 3,8 mkr och årsprognosen 9,3 mkr. 

 
Totalt sätt bedöms investeringarna uppgå till 164,4 mkr, 46% av den ursprungliga 
budgeten 357,1 mkr. Resterande 198,9 mkr kommer att vara kvar till nästa år. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning hela kommunen pe r 1910 
Resultaträkning per oktober 2019  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Den ekonomiska uppföljningen per oktober godkänns. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Ekonomichef (Fk) 
Controller (Fk) 
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Ks § 176        Dnr MEX.2019.106               
 
 
Markanvisning Bovieran AB   
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Bovieran AB tilldelas direktanvisning där framtagande av detaljplan ingår på del av 
fastigheten Oxelö 8:20 om maximal tidsgräns 2 år från tidpunkt för undertecknat avtal. 
Kommunstyrelseförvaltningen, mark och exploatering ges i uppdrag att utarbeta 
markanvisningsavtal med Bovieran AB enligt beslutad direktanvisning. 
 
Sammanfattning 
 
Bovieran AB har vid två tidigare tillfällen haft kontakt med kommunen. Sedan i våras har 
Kommunstyrelseförvaltningen, Mark & Exploatering och Bovieran AB haft flera möten som 
har bidragit till att en del av Fastigheten Oxelö 8:20, kallad ”cirkusplatsen” vid 
Vallsundsvägen i närheten av Ramdalsskolan anses som det bästa alternativet.  
Bovierans bygg och boendekonceptet innebär att bygga en huskropp i form av ett U. 
Mittdelen samt öppningen på U:et stängs igen med glaspartier. På innergården skapas ett 
medelhavsklimat där café, boulebanor och andra samkvämsytor finns. Projektet skapas i 
bostadsrättsform. 
Bovieran har med åren skapat sig en tydlig bild på vilka förutsättningar som behövs för att 
en etablering ska bli lyckad. Närhet till kommunal service, nära till buss, nära till handel men 
också en närhet till det förmodade upptagningsområdet, dvs att det nya boendet innebär att 
man fortfarande enkelt kan ha kontakt med sina gamla grannar. Att sedan skolan finns på 
andra sidan gatan ses som positivt.  
Bovieran AB har idag flera hus med olika antal lägenheter i sitt koncept. I Oxelösunds fall är 
det mest troliga att ” Bovieran Nova” med 36 lägenheter passar bäst. Om det finns ett större 
intresse finns möjligheter att välja ett hus med ökat antal lägenheter. 
Idag finns statistik vad konceptet generar för positiva effekter bland de boende. Statistiken 
visar enligt Bovieran AB att de boende är aktiva både inom boendet och utanför detsamma 
genom arrangemang av resor och evenemang.  Enligt Bovieran AB är deras erfarenhet att 
de boende i en Boviera enligt företagets koncept har mindre grad av åldersdemens.  
Byggnationen kräver en ny detaljplan för utpekat område. Bovieran har egna resurser att 
genomföra och driva en detaljplaneprocess i samarbete med Miljö och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Kommunstyrelseförvaltningen, Mark och exploatering föreslår att Bovieran tilldelas 
en direktanvisning där framtagande av detaljplan ingår. Denna typ av 
Markanvisning är tidsbegränsad till maximalt 2 år. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Boviera Markanvisning  
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen  2019-11-27  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Bovieran AB tilldelas direktanvisning där framtagande av detaljplan ingår på del av 
fastigheten Oxelö 8:20 om maximal tidsgräns 2 år från tidpunkt för undertecknat avtal. 
Kommunstyrelseförvaltningen, mark och exploatering ges i uppdrag att utarbeta 
markanvisningsavtal med Bovieran AB enligt beslutad direktanvisning. 
 
______ 
 
Beslut till: 
MSF (FI) 
MEX(FÅ) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2019-11-27   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 177        Dnr KS.2019.91               
 
 
Internkontrollplan 2020  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Följande kontrollmoment utgör kommunstyrelsens internkontrollplan för 2020: 
 
Punkt 3 Politiska beslut. 
Punkt 4 Befolkningsprognos. 
Punkt 5 Handlingsplan för arbetsmiljö, säkerhet och hälsa. 
Punkt 7 Rutin för bisyssla.  
Punkt 8 Röda tråden. 
Punkt 9 Attestrutin. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen process för att fastställa en årlig internkontrollplan innebär att 
kommunstyrelseförvaltningen gör en risk- och väsentlighetsanalys över möjliga 
kontrollmoment. Därefter väljer kommunstyrelsen ut de kontrollmoment som ska ingå i den 
kommande internkontrollplanen. Kommunstyrelsen har också möjlighet att själv initiera och 
fastställa andra kontrollmoment. 
Syftet med processen är att den som utför verksamheten inte ska välja och föra fram förslag 
till kontrollmoment. 
Kommunstyrelseförvaltningen har, i en bruttolista, sammanställt och riskbedömt ett antal 
möjliga kontrollmoment som kan utgör underlag till internkontrollplan 2020. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ser över och bedömer 
vilka kontrollmoment som är relevanta att ta med i internkontrollplanen för 2020. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ksf 2019-11-08 
Bilaga IKP 2020, Bruttolista.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Följande kontrollmoment utgör kommunstyrelsens internkontrollplan för 2020: 
 
Förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår följande kontrollmoment att ingå i internkontrollplanen 
för 2020 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen  2019-11-27  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Punkt 3 Politiska beslut. 
Punkt 4 Befolkningsprognos. 
Punkt 5 Handlingsplan för arbetsmiljö, säkerhet och hälsa. 
Punkt 7 Rutin för bisyssla.  
Punkt 8 Röda tråden. 
Punkt 9 Attestrutin. 
______ 
 
Beslut till: 
Niklas Thelin (FÅ) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2019-11-27   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 178        Dnr KS.2019.125               
 
 
Krisledningsplan 2020  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Krisledningsplanens del 1 fastställs. 
 

2. Kommunchefen får i uppdrag att fastställa och, vid behov, revidera de underliggande 
funktionsbeskrivningar och bilagor som ingår i krisledningsplanens del 2. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till krisledningsplan som motsvarar 
de krav som Sveriges kommun och Landsting och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap har överenskommit i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-
2022. 
Krisledningsplanen utgörs av två delar;  
Del 1 
En övergripande beskrivning som svarar mot kravet att beskriva hur kommunen organiserar 
sig under en extraordinär händelse. 
 
Del 2 
Bilagor och funktionskort som beskriver hur krisledningsorganisation arbetar samt vilka 
lokaler och teknisk utrustning som används. Förvaltningen har bedömt att denna del av 
planen ska beläggas med sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 18 
kap, 13 §. 
------------------------ 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen fastställer krisledningsplanens 
del 1. 
Förvaltningen föreslår vidare att kommunchefen får i uppdrag att fastställa och, vid 
behov, revidera de underliggande funktionsbeskrivningar och bilagor som ingår i 
krisledningsplanens del 2. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-10-31 
Krisledningsplan, Del 1 2019, version 2019-11-19  
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen  2019-11-27  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
1. Krisledningsplanens del 1 fastställs. 

 

2. Kommunchefen får i uppdrag att fastställa och, vid behov, revidera de underliggande 
funktionsbeskrivningar och bilagor som ingår i krisledningsplanens del 2. 

 
______ 
 
Beslut till: 
Niklas Thelin (FÅ) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2019-11-27   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 179        Dnr KS.2019.112               
 
 
Utredning Näringslivsfunktion  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ge kommunchefen i uppdrag att avsluta nuvarande uppdrag hos 
Nyköpingsregionen avseende näringslivsstrateg för Oxelösunds kommun och 
istället organisera näringslivsfunktionen inom ramen för den Kommunala 
organisationen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Näringslivsfunktionen i Oxelösunds kommun har sedan 2012 bestått av ett 
samarbete mellan Oxelösunds kommun och Onyx näringslivsbolag, numera 
Nyköpingsregionen. Kommunen har köpt tjänster av Nyköpingsregionen genom att 
deras VD på halvtid utfört näringslivsarbete åt Oxelösunds kommun i en roll som 
näringslivsstrateg. I samband med att Näringslivsprogrammet ska revideras under 
2019 har kommunchefen fått i uppdrag att utvärdera den befintliga lösningen av 
samarbetet med Nyköpingsregionen. En utredning har gjorts som föreslår att 
näringslivsfunktionen istället organiseras inom ramen för den kommunala 
organisationen genom att anställa en person som arbetar med kommunens 
näringslivsfrågor. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Utredning näringslivsfunktion 
Utredning näringslivsfunktion 2019.docx  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Ge kommunchefen i uppdrag att avsluta nuvarande uppdrag hos 
Nyköpingsregionen avseende näringslivsstrateg för Oxelösunds kommun och 
istället organisera näringslivsfunktionen inom ramen för den Kommunala 
organisationen. 
 
Förslag 
 
Patrik Renfors (V), Linus Fogel (S), Catharina Fredriksson (S), Jan-Eric Eriksson 
(SD), Bo Höglander (C), Dag Bergentoft (M) yrkar bifall till framskrivet förslag. 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen  2019-11-27  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

______ 
 
Beslut till: 
Kommunchef (FÅ)  
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2019-11-27   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 180        Dnr MEX.2017.40               
 
 
Framflyttad tillträdesdag Båt och Motor  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Tilläggsavtal godkänns där tillträdesdagen skjuts fram till senast den 2020-12-30. 
 
 
Sammanfattning 
 
Oxelösunds kommun har ingått avtal med Ägarna till Båt och Motor där Oxelösunds 
kommun köper tomträtterna Oxelö 8:37 och Oxelö 8:38. Utöver köpet av tomträtterna så 
betalar även Oxelösunds kommun en ersättning för förtida upphörande av arrendeavtal. I 
samband med att arrendeavtalet upphör ingår köp av bryggor inom arrendeområdet. 
Avtalet är utformat så att ägaren till Båt och Motor skall genomföra en sanering av 
mark om det framgår vid provtagningen att föroreningar förekommer där 
verksamheten varit etablerad. Arbetet med provtagning samt rapporter har krävt 
mer tid än beräknat. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att 
tillträdesdagen ändras till 30 december 2020 men att tillträdesdagen kan 
tidigareläggas om samtliga villkor i avtalen är uppfyllda. Framtagna avtal är 
upprättade av Advokat, Elin Skeppstedt. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks, ändrad tillträdesdag  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Tilläggsavtal godkänns där tillträdesdagen skjuts fram till senast den 2020-12-30. 
 
______ 
 
Beslut till: 
MEX (FK) 
KC (FÅ) 
EC(FK) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2019-11-27   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 181        Dnr KS.2019.117               
 
 
Utvärdering av målstyrning och roller kommunstyrelsen 2019  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelseförvaltningens utvärdering läggs till handlingarna. 

 
2. Kommunstyrelsen beslutar vid sammanträdet att lyfta följande i sin egen 

utvärdering. 
 

• Kommunstyrelsens bedömning är att policyn är känd bland ledamöter 
och ersättare. 

 
• Policyn är ett inslag i utbildning av nya förtroendevalda i början av varje 

mandatperiod. 
 
• Gruppledarna i varje parti ansvarar för att policyn blir känd för nya 

förtroendevalda som tillträder under mandatperioden. 
 
• Det behöver förtydligas vem de förtroendevalda ska vända sig till i olika 

frågor. 
 
• Uppdrag till tjänstemän måste gå genom förvaltningschef inom den 

nämnd den förtroendevalde verkar eller genom kommunchef. 
 

 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige antog 2012 Policy för målstyrning och roller i Oxelösunds kommun 
(2012-02-15, § 13). Hur policyn efterlevs ska följas upp och utvärderas en gång per år av 
samtliga nämnder och förvaltningar för redovisning till kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen genomför vid sammanträdet utvärdering av målstyrning och roller för 
egen del. Som underlag till kommunstyrelsens egen utvärdering lämnas 
kommunstyrelseförvaltningens utvärdering. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att policyn för målstyrning och roller fungerar 
som avsett, policyn ger förutsättningar för ett effektivt och förtroendefullt 
samarbete mellan politiker och tjänstemän.  
 
Kännedomen om Målstyrning och roller bedöms som god i Kommunstyrelseförvaltningens 
verksamheter och information om policyn ingår i genomgången för nya medarbetare. Vissa 
enheter inom Kommunstyrelseförvaltningen diskuterar policyn relativt ofta medan andra gör 
det mer sällan. 

 
Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp konstaterar att spelreglerna inte 
alltid efterlevs i relationen mellan politiker och tjänstemän. Frågor förs upp på en 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen  2019-11-27  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

detaljerad nivå som inte alltid kan besvaras vid sittande bord vilket skulle kunna 
leda till förtroendebrist mellan politiker och tjänstemän. Det finns också exempel på 
att tjänstemän som tycker att det är obekvämt att medverka vid kommunstyrelsens 
sammanträden.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks Utvärdering av målstyrning och roller för Kommunstyrelsen 2019  
 
 
 
 
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
1. Redovisning av kommunstyrelseförvaltningens utvärdering godkänns. 
 
2. Kommunstyrelsen beslutar vid sammanträdet att lyfta följande i sin egen 

utvärdering. 
 

 
 
Förslag 
 
Ordförande yrkar att under beslutspunkt 1. Kommunstyrelseförvaltningens 
utvärdering läggs till handlingarna.  
 
Kommunstyrelsen föreslår att följande punkter ska ingå i den egna utvärderingen.  
 
• Kommunstyrelsens bedömning är att policyn är känd bland ledamöter och 

ersättare. 
 

• Policyn är ett inslag i utbildning av nya förtroendevalda i början av varje 
mandatperiod. 

 
 

• Gruppledarna i varje parti ansvarar för att policyn blir känd för nya 
förtroendevalda som tillträder under mandatperioden. 
 

• Det behöver förtydligas vem de förtroendevalda ska vända sig till i olika 
frågor. 
 

• Uppdrag till tjänstemän måste gå genom förvaltningschef inom den nämnd 
den förtroendevalde verkar eller genom kommunchef. 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen  2019-11-27  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut punkt 1 dels framskrivet förslag 
och dels det egna förslaget att lägga utvärderingen till handlingarna.  
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens 
utvärdering läggs till handlingarna. 
 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslutspunkt 2 kommunstyrelsens 
egna förslag. 
 

 Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget gällande de egna      
punkterna. 
 
 
 
 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstrateg (FK) 
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Ks § 182        Dnr MEX.2019.12               
 
 
Förlängd markanvisning för Byggtitanerna på Sjögatan  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Byggtitanernas direktanvisning förlängs till 2020-05-25 och avsteg från Riktlinjer för 
kommunal markanvisning i Oxelösunds kommun accepteras. 
 
Sammanfattning 
 
Byggtitanerna har sedan i maj 2019 en direktanvisning på Sjögatan. De marknadsför 
projektet via mäklare och har projekterat 28 stycken radhus i bostadsrättsform.   
Målgruppen för projektet är starkt inriktat mot förstagångsägare av egen bostad, dvs bland 
annat yngre barnfamiljer. Bedömd kostnad för färdigbyggt radhus om 110-120 kvm anges 
vara mycket konkurrenskraftigt. 
Ett antal bostadsrätter är bokade och för att gå vidare i processen med att få fler 
intressenter och bygglov mm finns önskemål från Byggtitanerna och 
kommunstyrelseförvaltningen att direktanvisningen förlängs.    
I Riktlinjer för kommunal markanvisning i Oxelösunds kommun anges att markanvisningen 
är tidsbegränsad till att gälla maximalt 8 månader efter undertecknat avtal i de fall detaljplan 
finns för området och detaljplanen dessutom vunnit laga kraft. Tidigare beslutad 
direktanvisning har skett under 5 månader. 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag innebär att avsteg från Riktlinjer för 
kommunal markanvisning i Oxelösunds kommun genomförs och markanvisningen 
förlängs till 2020-05-25. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse förlängning markanvisning  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Byggtitanernas direktanvisning förlängs till 2020-05-25 och avsteg från Riktlinjer för 
kommunal markanvisning i Oxelösunds kommun accepteras. 
 
______ 
 
Beslut till: 
MEX (FÅ) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2019-11-27   
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Ks § 183        Dnr KS.2019.116               
 
 
Svar på medborgarförslag om att anlägga odlingslotter  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Medborgarförslag avslås 
 
Sammanfattning 
 

Medborgarförslag har inkommit från medborgare med synpunkt att Oxelösunds kommun 
skall göra i ordning kolonilotterna i Sundsör för odling. 
Kolonilottsområdet vid Bara/Sundsör har funnits under en lång tid. Intresset för 
kolonilotter har varierat över tid och i dagsläget ha ett 20 tal personer kolonilott i 
området. Kommunstyrelsen har under 2018 tittat på utvecklingen av området och 
tagit beslut att utveckling av området inte skall ske. Oxelösunds kommun har valt 
att använda ett område på Frösängs gärde för stadsodling vilket innebär att odling 
sker i odlingslådor. I anslutning till stadsodlingen anläggs också en ätbar park, som 
ger möjlighet för medborgare att äta bär och frukt inom utpekat parkområde. 
Utöver ätbar park och odlingslådor finns möjlighet att slå sig till ro på bänkar. Mot 
bakgrund av Kommunstyrelsens tidigare beslut och att det finns möjligheter för den 
odlingsintresserade att genomföra odling i stadsodlingen föreslås att 
medborgarförslaget avslås. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse KS, Medborgarförslag odlingslotter 
Protokoll 2019-10-16 - Kf §118 
Medborgarförslag - Om att anlägga odlingslotter i Oxelösunds kommun  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Medborgarförslag avslås 
 
______ 
 
Beslut till: 
MEX (FÅ) 
Initieraren (FK) 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 26 (57) 
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    
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Ks § 184        Dnr MEX.2017.50               
 
 
Begäran om planbesked för att upphäva tomtindelning  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ansökan om planbesked för att upphäva tomtindelning genomförs för att kunna slutföra 
överenskommelsen med fastighetsreglering av fastigheten Prisman 1. 
Planprocessen finansieras genom den ersättning Oxelösunds kommun erhåller 
från fastighetsägaren till Prisman 1 under 2020. 
 
Sammanfattning 
 

Fastigheten Prisman 1 ägs av KMS Fastigheter AB. Tidigare fastighetsägare har byggt den 
glasveranda som finns i anslutning till fastigheten. Prisman 1 är hotellet vid Järntorget. 

Genom arrendeavtal uppläts kommunal mark. I samband med att avtalet avslutades 
beslutade kommunstyrelsen att godkänna en överenskommelse om fastighetsreglering 
berörande Prisman 1 och Oxelö 7:50. Överenskommelsen anger förutom 
fastighetsreglering bland annat att ersättning för mark skall betalas innan Lantmäteriet tar 
fastighetsbildningsbeslut och att fastighetsägarna till Prisman 1 betalar 
förrättningskostnaderna. För att Lantmäteriet skall kunna genomföra förrättningen behöver 
därför den tomtindelning som finns sedan tidigare upphävas eftersom fastighetsbildning inte 
får ske i strid mot äldre gällande tomtindelningar. 

I detaljplanearbetet som genomfördes för Järntorget och vann laga kraft 2015-05-01 
skapades förutsättningar för att denna fastighetsreglering skulle gå att genomföra. 
För att kunna slutföra överenskommelse med fastighetsägaren av Prisman 1 och i 
enlighet med detaljplanen för Järntorget föreslås att ansökan för begäran om 
planbesked genomförs och planprocessen finansieras genom den ersättning 
Oxelösunds kommun erhåller från fastighetsägaren till Prisman 1 under 2020. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks, ansökan om begäran av planbesked för att upphäva tomtindelning  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Ansökan om planbesked för att upphäva tomtindelning genomförs för att kunna slutföra 
överenskommelsen med fastighetsreglering av fastigheten Prisman 1. 
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Planprocessen finansieras genom den ersättning Oxelösunds kommun erhåller 
från fastighetsägaren till Prisman 1 under 2020. 
 
______ 
 
Beslut till: 
MEX(FÅ) 
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Ks § 185        Dnr KS.2019.123               
 
 
Mångfaldsplan 2019  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Anta Mångfaldsplan 2019-2021 med följande tillägg: 
Under arbetsförhållanden och mål, komplettera med att kunskapen i HBTQ frågor ska öka 
hos chefer, medarbetare och förtroendevalda.  
Under arbetsförhållanden och mål tillföra mål att förespråka könsneutrala arbetsmiljöer. 
Indikatorfälten i mångfaldsplanen, så långt där det är möjligt ska kompletteras med 
könsuppdelad statistik. 
 
Sammanfattning 
 
Alla arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen bedriva ett aktivt arbete för lika 
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller -uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och ålder. I lagen finns också krav på en skriftlig plan för arbetet med 
diskrimineringsgrunden kön. Oxelösunds kommuns Mångfaldsplan berör samtliga 
diskrimineringsgrunder och har mål, mätindikatorer och aktiva åtgärder för att 
arbeta vidare med mångfaldsfrågor. Planen omfattar åren 2019-2021 och ersätter 
tidigare beslutad Mångfaldsplan 2016-2018. Planen föreslås successivt uppdateras 
med mätvärden. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Mångfaldsplan  
Mångfaldsplan 2019-2021  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Anta Mångfaldsplan 2019-2021 
 
Förslag 
 
Ordförande yrkar att under arbetsförhållanden och mål, komplettera med att 
kunskapen i HBTQ frågor ska öka hos chefer, medarbetare och förtroendevalda.  
 
Linus Fogel (S) yrkar att under arbetsförhållanden och mål tillföra mål att 
förespråka könsneutrala arbetsmiljöer. 
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   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Patrik Renfors (V) yrkar Att indikatorfälten i mångfaldsplanen, så långt där det är 
möjligt ska kompletteras med könsuppdelad statistik. 

 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt tilläggsyrkanden från 
Ordförande, Linus Fogel (S) och Patrik Renfors (V). 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt framskrivet förslag med de 
föreslagna tilläggsyrkandena.  

 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunchef (FÅ) 
Personalchef (FÅ) 
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Ks § 186        Dnr KS.2019.124               
 
 
Planerat underhåll för fastigheter 2020  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Investering i planerat underhåll med budgeterat belopp 6 400 tkr, får startas. Medel 

tas ur investeringsramen för fastighetsinvesteringar i investeringsbudget 2020 med 
samma belopp. 

2. Uppdelning av investeringsutgifter ska ske i bokslutet och aktiveras på berörda 
fastighetsobjekt och i tillämpliga komponenter. 

3. Fastighetsekonomen utses till attestant för investeringarna. 
 
 
Sammanfattning 
 
Regler för redovisning av underhåll, reparationer och investeringar i fastigheter har börjat 
gälla för både kommuner och bolag, s.k. komponentredovisning. I korthet betyder detta att 
investeringar ska delas upp i de olika delar på en fastighet som arbete och kostnad gäller. 
Samtidigt ska äldre investeringar elimineras när de ersätts av nyare.  
Kommunen har hanterat komponentredovisning fr.o.m. 2015 och bokfört utgifter för dessa 
ändamål som investeringar, med början av en mindre del 2016 och fullt ut fr.o.m. 2017.  
Effekten på kommunens redovisning blir att från att tidigare ha redovisats som driftkostnad i 
resultaträkningen blir det numera en investering som kommer att ge en ökad 
balansomslutning och avskrivningar framåt i tiden. 
I ett kort perspektiv kommer kommunens resultat att till synes förbättras, men det kommer 
att bli ökad belastning i framtiden genom ökade avskrivningar. 
I Oxelösunds kommun kommer vi att rent praktiskt hantera reparationer eller 
underhållsåtgärder under 50 tkr såsom driftkostnad, vilket ingår i det uppdrag som 
Kustbostäder utför och som bolaget får en överenskommen uppdragsersättning för. 
Underhåll över 50 tkr kommer att behandlas som investeringar. I bokslutet kommer exakta 
utgifter att läsas av och bokföring kommer att delas på olika fastighetsobjekt och i specifika 
komponenter. Samtidigt kommer också äldre, ersatta investeringar att elimineras ur 
balansräkningen för att få ett korrekt och aktuellt värde på varje fastighet.  
I investeringsbudgeten 2020 finns en sammanslagen post på 14 900 tkr. Den består dels av 
fastighetsinvesteringar, 8 500 tkr, dels av investeringar avsedda för planerat underhåll om 
6 400 tkr  
Innan investeringsåtgärder påbörjas ska Kommunstyrelsen godkänna att 
investeringsprojekt får starta och att investeringsmedel får tas i anspråk.  
Det är inte möjligt att i förväg peka ut exakt i vilka fastigheter och till vilka belopp som 
åtgärder kommer att behöva utföras som planerat underhåll. Hanteringen av underhåll bör 
kunna ske skyndsamt om behov uppkommer. Därför föreslås att ett gemensamt 
investeringsprojekt läggs upp med en budget enligt investeringsplanen 2020 som är 6 400 
tkr. Varje åtgärd särredovisas och totalbeloppen måste rymmas inom denna ram. 
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Kommunstyrelsen  2019-11-27  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Uppföljning sker månadsvis av ekonomin med ekonomichef och kommunchef. 
Kommunstyrelsen får en rapport över ekonomin dels per ackumulerad månad och 
en prognos för utfallet vid årets slut, vid tillfälle för sammanträde i april och oktober, 
delårsrapport per augusti samt bokslut i december. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Planerat underhåll för fastigheter 2020  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
1. Investering i planerat underhåll med budgeterat belopp 6 400 tkr, får startas. Medel 

tas ur investeringsramen för fastighetsinvesteringar i investeringsbudget 2020 med 
samma belopp. 

2. Uppdelning av investeringsutgifter ska ske i bokslutet och aktiveras på berörda 
fastighetsobjekt och i tillämpliga komponenter. 

3. Fastighetsekonomen utses till attestant för investeringarna. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Ekonomichef (Fk) 
Fastighetsekonom (Få) 
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Ks § 187        Dnr KS.2019.113               
 
 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020-2022  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020–2022 fastställs. 
 
Kommunchefen får i uppdrag att komplettera med relevanta och realistiska 
målvärden och att detta återrapporteras till kommunstyrelsen sammanträde i 
januari. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till verksamhetsplan 2020–2022 för 
kommunstyrelsen.  
Verksamhetsplanen redovisar;  
o Verksamhetsbeskrivning 
o Internbudget  
o Investeringsbudget  
o Kommunstyrelsens nedbrytning av kommunmålen 
Verksamhetsplanen avses att brytas ned i enhetsvisa handlingsplaner för 
kommunstyrelseförvaltningen och dess olika enheter. 
Utarbetat förslag till verksamhetsplan har tagit hänsyn till de diskussioner om mål som 
kommunstyrelsen genomförde vid sitt sammanträde 23 oktober 2019. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att verksamhetsplanen fastställs. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks 
VP 2020 version 2019-11-18.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020–2022 fastställs. 
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Förslag 
 
Ordförande yrkar att kommunchefen får i uppdrag att komplettera med relevanta 
och realistiska målvärden och att detta återrapporteras till kommunstyrelsen 
sammanträde i januari. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt det egna tilläggsyrkandet 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt dessa. 
 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunchef (FÅ) 
Ekonomichef (FÅ) 
Utredare (FK) 
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Ks § 188        Dnr KS.2013.134               
 
 
Finansiering av Vivesta allmän platsmark  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Investering Köp av mark vid Vivesta havsbad tilldelas ytterliga investeringsmedel om 
109 621 kr för finansiering av förrättningskostnader.  
Finansiering sker genom investeringsreserven. 
 
Sammanfattning 
 
Oxelösunds kommun har köpt mark vid Vivesta havsbad i enlighet med tidigare beslut i 
ärendet. 
Som en konsekvens av markköpet genomförs en fastighetsreglering via 
Lantmäteriet.  I tidigare beslut uppskattades kostnaderna för fastighetsregleringen 
till 180 000 kr. Eftersom arbetet hos Lantmäteriet sker löpande visar det sig att 
kostnaderna vid avslutad förrättning överstiger de uppskattade kostnaderna i 
tidigare beslut. Den totala kostnaden för Lantmäteriets arbete i ärendet under åren 
2018 och 2019 uppgår till 289 621 kronor. Det innebär att finansiering av kostnader 
till 109 621 kr behöver ske. Finansiering föreslås ske via investeringsreserven.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks, utökning av ram för investeringsprojekt  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Investering Köp av mark vid Vivesta havsbad tilldelas ytterliga investeringsmedel om 
109 621 kr för finansiering av förrättningskostnader.  
Finansiering sker genom investeringsreserven. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Redovisningschef (FK) 
MEX (FK) 
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Ks § 189        Dnr KS.2019.128               
 
 
Samarbetsavtal IT  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Samarbetsavtalet förlängs för perioden 2019-12-31—2020-12-31 
 
 
Sammanfattning 
 
Nuvarande samarbetsavtal gällande IT kommer att löpa ut 2019-12-31. 
Kommunerna har gemensamt enats om att under projektnamnet Gir@ genomföra 
ett förändringsarbete för att på ett bättre sätt kunna möta verksamheternas krav på 
drift, förvaltning och utveckling. IT-enheten är mitt uppe i detta förändringsprojekt. 
Ramarna och förutsättningar kring hur det fortsatta samarbetet ska se ut är allt för 
oklara för att det ska vara möjligt att ta fram ett nytt samarbetsavtal som ska gälla 
kommande fyra år. Den gemensamma servicenämnden beslutade därför på sitt 
senaste sammanträde 2019-10-28 att rekommendera kommunerna att förlänga det 
nuvarande avtalet till att även gälla perioden 2019-12-31—2020-12-31. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Förlängning av samarbetsavtal IT  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Samarbetsavtalet förlängs för perioden 2019-12-31—2020-12-31 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunchef (fk) 
IT-strateg (fk) 
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Ks § 190        Dnr KS.2019.129               
 
 
Uppdrag att utreda samarbete kring modersmålsundervisning  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunchefen ges i uppdrag att i samarbete med kommundirektör för Nyköpings kommun 
genomföra utredning som klarlägger under vilka förutsättningar och med vilka konsekvenser 
ett samarbete kring modersmålsundervisning skulle kunna upprättas mellan kommunerna. 
 
Sammanfattning 
 
Vid den Gemensamma servicenämndens sammanträde den 28:e oktober väcktes förslag till 
kommungemensamt utredningsuppdrag om samarbete kring modersmålsundervisning i de 
båda kommuner som inkommit från Utbildningsnämnd och -förvaltning i Oxelösunds 
kommun. 
Elever i grundskolan och grundsärskolan ska erbjudas undervisning i modersmål om en 
eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål, språket utgör 
elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och eleven har grundläggande kunskaper i 
språket. 

Huvudmannen (kommun eller fristående skola) är bara skyldig att anordna 
modersmålsundervisning om det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen, 
dessa elever vill få undervisning i språket och det finns en lämplig lärare. 

Det finns elever i grundskolan i Oxelösund som har ett intresse av att läsa 
modersmålsundervisning men som inte kan erbjudas det i Oxelösunds kommun idag. 
Utbildningsnämnden och Utbildningsförvaltningen har därför föreslagit att Oxelösunds och 
Nyköpings kommun bör utreda samarbete kring modersmålsundervisning. 

Gemensamma servicenämnden behandlade förslaget vid sitt sammanträde den 28:e 
oktober och rekommenderade de båda kommunerna att var och en för sig besluta om att en 
kommungemensam utredning genomförs för att klarlägga under vilka förutsättningar och 
med vilka konsekvenser ett samarbete kring modersmålsundervisning skulle kunna 
upprättas mellan kommunerna. 

Mot bakgrund av den gemensamma servicenämndens rekommendation föreslås 
kommunstyrelsen besluta att ge kommunchefen i uppdrag att i samarbete med 
kommundirektör för Nyköpings kommun genomföra utredning om samarbete kring 
modersmålsundervisning mellan de båda kommunerna. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks Kommungemensamt uppdrag utreda samverkan kring 
Modersmålsundervisning   
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Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunchefen ges i uppdrag att i samarbete med kommundirektör för Nyköpings kommun 
genomföra utredning som klarlägger under vilka förutsättningar och med vilka konsekvenser 
ett samarbete kring modersmålsundervisning skulle kunna upprättas mellan kommunerna. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunchef (FÅ) 
Utbildningsnämnd (FK) 
Utbildningsförvaltning (FK) 
Nyköpings kommun (FK) 
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Ks § 191        Dnr KS.2019.130               
 
 
Uppdrag att utreda samarbete kring gemensam nattomsorg med 
Nyköping  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunchefen ges i uppdrag att i samarbete med kommundirektör för Nyköpings kommun 
genomföra utredning som klarlägger under vilka förutsättningar och med vilka konsekvenser 
ett samarbete kring pedagogisk omsorg (nattomsorg) skulle kunna upprättas mellan 
kommunerna. 
 
Sammanfattning 
 
Vid den Gemensamma servicenämndens sammanträde den 28:e oktober väcktes förslag till 
kommungemensamt utredningsuppdrag om samarbete kring pedagogisk 
omsorg/nattomsorg mellan Nyköpings och Oxelösunds kommun som inkommit från 
Utbildningsnämnd och -förvaltning i Oxelösunds kommun. 
Nyköpings och Oxelösunds kommun har sedan tidigare en överenskommelse om att ge 
vårdnadshavare möjlighet att få förskoleplats i grannkommunens förskola om bl.a. 
vårdnadshavarens arbetssituation kräver det eller om barnets vårdnadshavare har delad 
vårdnad och bo i olika kommuner. Denna överenskommelse omfattar dock inte pedagogisk 
omsorg (nattomsorg).  
Det finns vårdnadshavare från Nyköpings kommun som anmält att de vill omfattas av 
Oxelösunds kommuns pedagogiska omsorg. Sannolikt gäller det motsatta för föräldrar 
bosatta i Oxelösund. Utbildningsnämnden och -förvaltningen har därmed föreslagit att 
möjligheten att erbjuda även pedagogisk omsorg mellan kommunerna utreds. 
Gemensamma servicenämnden behandlade förslaget vid sitt sammanträde den 28:e 
oktober och rekommenderade de båda kommunerna att var och en för sig besluta om att en 
kommungemensam utredning genomförs för att klarlägga under vilka förutsättningar och 
med vilka konsekvenser ett samarbete kring pedagogisk omsorg (nattomsorg) skulle kunna 
upprättas mellan kommunerna. 

Mot bakgrund av den gemensamma servicenämndens rekommendation föreslås 
kommunstyrelsen besluta att ge kommunchefen i uppdrag att i samarbete med 
kommundirektör för Nyköpings kommun genomföra utredning om samarbete kring 
pedagogisk omsorg (nattomsorg) mellan de båda kommunerna. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks Kommungemensamt utredningsuppdrag om pedagogisk omsorg med 
Nyköping  
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   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunchefen ges i uppdrag att i samarbete med kommundirektör för Nyköpings kommun 
genomföra utredning som klarlägger under vilka förutsättningar och med vilka konsekvenser 
ett samarbete kring pedagogisk omsorg (nattomsorg) skulle kunna upprättas mellan 
kommunerna. 
 
 
Förslag 
 
Dag Bergentoft (M) yrkar bifall till framskrivet förslag 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunchef (FÅ) 
Utbildningsnämnd (FK) 
Utbildningsförvaltning (FK) 
Nyköpings kommun (FK) 
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Ks § 192        Dnr MEX.2017.33               
 
 
Försäljning och återköp av fastighet Körsbäret 1 (Hagtornsvägen)  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Återköp av fastigheten Körsbäret 1 från Kilenkrysset AB sker enligt köpebrev 
varvid kvarvarande 270 000 kr finansieras och anvisas ur investeringsreserv.  
 
 
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 och efter dessa stod det klart att Kilenkrysset 
AB inte genomför byggnation på fastigheten.  
Villkoren för återköpet regleras av köpebrev och köpeavtal och kommunstyrelsens 
ställningstagande behövs därmed kring finansiering av återköpet.  
I enlighet med avtalet beslutade Kommunstyrelsen vid sitt sammanträde 2019-09 -25 att 
finansiera återköp av fastigheten Körsbäret 1 från Kilenkrysset AB via investeringsreserv för 
2019. Finansieringsbeslutet rymde ersättning enligt köpebrev exklusive handpenningen om 
10 %, eller totalt 2 430 000 kr. 
Vid tidpunkten för finansieringsbeslutet skedde förhandling med Kilenkrysset AB om vilken 
ersättning fastigheten Körsbäret 1 skulle återköpas för. Då dessa förhandlingar nu avslutats 
av Kommunstyrelseförvaltningen, Mark och exploatering konstateras att återköpet behöver 
ske till hela det avtalade beloppet enligt köpeavtalet om 2 700 000 kr. Därmed behöver 
Kommunstyrelsen fatta beslut om tillkommande finansiering om 270 00 kr för att genomföra 
återköp av fastigheten.  
Kommunstyrelsen föreslås därför besluta att finansiera kvarvarande del av 
ersättning för återköp av fastigheten Körsbäret 1 om 270 000 kr ur 
investeringsreserv för 2019. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks Kompletterande finansiering återköp av Körsbäret 1  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Återköp av fastigheten Körsbäret 1 från Kilenkrysset AB sker enligt köpebrev 
varvid kvarvarande 270 000 kr finansieras och anvisas ur investeringsreserv.  
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______ 
 
Beslut till: 
MEX (FÅ) 
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Ks § 193        Dnr KS.2019.132               
 
 
Fastställande av vattenavgift och budget för Nyköping Oxelösunds 
vattenverksförbund  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Vattenavgiften för 2020 fastställs till 5,00 kronor per m3 

Råvattenavgiften för 2020 fastställs till 5,00 kronor m3 

Avgiften till övriga anslutna fastigheter för 2020 fastställs till 10,00 kr m3 
Under förutsättning att Nyköpings kommun fattar likalydande beslut antas budget 
2020 för Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund enligt framskrivet förslag. 
 
 
Sammanfattning 
 
Enligt den förbundsordning för Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund som antogs av 
kommunfullmäktige 2019-10-16 § 117 och som träder i kraft 1 januari 2020 ska direktionen 
anta en budget utifrån de vattenavgifter som medlemskommunerna fastställer. För att 
budgeten ska kunna antas måste alltså att kommunstyrelsen i Oxelösund och Nyköpings 
kommun fattar likalydande beslut angående vattenavgiften.  
Den föreslagna vattenavgiften och råvattenavgiften innebär att taxan hålls oförändrad 
jämfört med 2019 års nivå. 
Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund beslutade 2019-10-17 § 51, om ett 
förslag till vattenavgift för 2020 att fastställas i medlemskommunernas respektive 
kommunstyrelse. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Fastställande av vattenavgift och budget för Nyköping Oxelösunds 
vattenverksförbund 2020 
protokoll 2019-10-17 § 51 l budget för Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 2020 - 
antaget i Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 2019-10-17 
Förslag Budget för Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 2020 - antaget i Nyköping 
Oxelösunds vattenverksförbund 2019-10-17  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Vattenavgiften för 2020 fastställs till 5,00 kronor per m3 

Råvattenavgiften för 2020 fastställs till 5,00 kronor m3 
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Avgiften till övriga anslutna fastigheter för 2020 fastställs till 10,00 kr m3 
Under förutsättning att Nyköpings kommun fattar likalydande beslut antas budget 
2020 för Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund enligt framskrivet förslag 
 
______ 
 
Beslut till: 
Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund (FÅ) 
Nyköpings kommun (FK) 
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Ks § 194        Dnr KS.2019.7               
 
 
Information från kommunalrådet och kommunchefen  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson informerar:  
 
- Företagsbesök och företagslunch med företag i Oxelösund. 
- Klusterträffar med företagare baserat på verksamhet.  
- Branschträff i Östersviken med företagare.  
- Träff med nya företagare i Oxelösund för andra året i rad. Ihop med Almi och 

centrumföreningen. 
- Statsrådsbesök på Drivhuset. 
- Ny servicebyggnad på Jogersö. 
- Diggiloo kommer till Oxelösund i sommar. 
- Träff med nya platschefen på SSAB 
- 6 december avtackas landshövdingen 
- Distriktslags SM i innebandy kommer att arrangeras i Nyköping och Oxelösund 

2021 
 
 
Kommunchef Johan Persson Informerar: 
- Skadegörelse på kommunhuset. 
- Finalist till priset för årets inspiratör i offentlig verksamhet 
- Vattenfall har presenterat hur en del av dragningen av elledningen från 

Hedenlunda till SSAB. Dock har man inte bestämt hur denna ska dras i 
Oxelösund. 

- Oroligheter i Nyköping och Oxelösund 
- Kommunkampen är avgjord, Oxelösunds kommun tog både första och andra 

platsen. 
- Introduktionsdag för nyanställda.  
- Kommande gemensamma servicenämnden. 
- Till kommundirektörsföreningen har Johan Persson utsetts till representant från 

Sörmland 
 
______ 
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Ks § 195        Dnr KS.2019.7               
 
 
Balanslistan  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Balanslistan gås igenom och läggs till handlingarna. 
 
 
______ 
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Ks § 196        Dnr KS.2019.6               
 
 
Delgivningar  
 
 
Delges 
 
Uppföljande granskning - korruptionsförebyggande arbete 
Skrivelse uppföljande granskning korruptionsförebyggande arbete 
Protokoll Nyköping och Oxelösunds Gemensamma Servicenämnd 2019-10-28 
 
______ 
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Ks § 197        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 2019-11-27 
Beslutsfattare 
 

Beslutsdatu
m 

Punkt i 
del. Ordn 

Beslutets innehåll i korthet 
 

Beslutet 
hittas 

Margrita Sjöqvist 2019-10-31 C.7 Överenskommelser om 
avbetalningsplaner för 
betalning av skulder upp till 
50 000 kr, samlingslista maj-
oktober 2019 

Ekonomi 

Margrita Sjöqvist 2019-10-31 C.5 Avskrivning av osäkra 
fordringar <25 000 kr, 
samlingslista maj-oktober 2019 

Ekonomi 

Margrita Sjöqvist 2019-05-27 C.11 Nyupplåning av lån 55 mkr, 
fast lån tom 2026-11-23, 
Kommuninvest 

Ekonomi 

Margrita Sjöqvist 2019-05-27 C.11 Nyupplåning av lån 65 mkr, 
fast lån tom 2023-11-12, 
Kommuninvest 

Ekonomi 

Margrita Sjöqvist 2019-09-30 C.11 Nyupplåning av lån 20 mkr, 
fast lån tom 2022-06-01, 
Kommuninvest 

Ekonomi 

Margrita Sjöqvist 2019-09-30 C.11 Nyupplåning av lån 30 mkr, 
fast lån tom 2026-11-12, 
Kommuninvest 

Ekonomi 

Kjell Andersson 2019-03-05 A.21 Överklagan sanering hela DP, 
Sjögatan 

Castor 

Johan Persson 2019-10-30 C.13 Attestantförteckning Personakt 
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Sara Littorin/Malin 
Lindèn 

19-10-01 – 
19-10-31 
 

B.12 Bifall                                      
 

BAB-diariet 

 
Sara Littorin/Malin 
Lindèn 

19-10-01 – 
19-10-31 
 

B.12 Delvis bifall                                      
 

BAB-diariet 

Kjell Andersson/  
Maria Malmberg 

2019-10-01 – 
2019-10-30 

B.9 Avtal båtplatser Castor 

Kjell Andersson 2019-10-01- 
2019-10-30 

A.17 Yttrande bygglovsremisser Castor 

Maria Malmberg  2019-10-16 B.11 Avtal om bostadsarrende Castor 

Henny Larsson 2019-10-01 – 
2019-10-31 

D. 3 Nyanställda i september 
månad 

Castor 

Catharina Fredriksson 2019-11-06 D.16 Medgivande om tjänsteresa 
utom landet för kommunchef 

Castor 

KSAU 
2019-11-06 

D.17 Medgivande om tjänsteresa 
utom landet för 
kommunstyrelsens ordförande 

Castor 

Maria Malmberg 2019-10-04 B.4 Försäljning fastighet Stora 
Bullerstenen 1, friköp 
arrendetomt 

Castor 

Åsa Camara 2019-11-08 A.1 Avtal om nytt CMS Castor 

Hanna Sundqvist 2019-11-08 D.3 Tv-anställning, omsorgsass, 
KW, heltid 

Personakt 

Thomas Hermansson 2019-11-08 A.11 Beslut om avslag på begäran 
att lämna ut allmän handling 

Castor 

Maria Malmberg 2019-10-29 B.8 Godkännande av arbete på k:n 
mark gällande tätning av 
bergrum 

Castor 

 
 
 
______ 
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Ks § 198        Dnr KS.2019.76               
 
 
Redovisning av partistöd 2018 och utbetalning 2020  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

 
1. Redovisningar av partistöd 2018 godkänns. 
2. För 2020 betalas följande partistöd ut 

• Socialdemokraterna 222 000 kr 

• Moderaterna 148 000 kr 

• Vänsterpartiet 74 000 kr 

• Sverigedemokraterna 55 500 kr 

• Miljöpartiet 18 500 kr  

• Centerpartiet 18 500 kr 

• Liberalerna 18 500 kr 

• Kristdemokraterna 18 500 kr 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för partistöd Kf 2018-09-19 §103. Enligt riktlinjerna 
består partistödet av 18 500 kr per mandat och betalas ut i förskott i januari månad. 
Partierna ska i juni månad komma in med en redovisning av hur partistödet för föregående 
år har använts. Samtliga partier som fått partistöd för 2018 har lämnat in redovisning i rätt 
tid.  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att partistöd betalas ut för samtliga mandat i 
kommunfullmäktige 2020 enligt följande. 

• Socialdemokraterna 222 000 kr 

• Moderaterna 148 000 kr 

• Vänsterpartiet 74 000 kr 

• Sverigedemokraterna 55 500 kr 

• Miljöpartiet 18 500 kr  

• Centerpartiet 18 500 kr 

• Liberalerna 18 500 kr 

• Kristdemokraterna 18 500 kr 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Redovisning av partistöd 2018 och utbetalning 2020 
Redovisning av partistöd - 2018 för Vänsterpartiet 
Redovisning av partistöd - 2018 för Sverigedemokraterna 
Redovisning av partistöd - 2018 för Socialdemokraterna 
Redovisning av partistöd - 2018 för Moderaterna 
Redovisning av partistöd - 2018 för Miljöpartiet 
Redovisning av partistöd - 2018 för Liberalerna  
Redovisning av partistöd - 2018 för Centerpartiet  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
1. Redovisningar av partistöd 2018 godkänns. 
2. För 2020 betalas följande partistöd ut 

• Socialdemokraterna 222 000 kr 

• Moderaterna 148 000 kr 

• Vänsterpartiet 74 000 kr 

• Sverigedemokraterna 55 500 kr 

• Miljöpartiet 18 500 kr  

• Centerpartiet 18 500 kr 

• Liberalerna 18 500 kr 

• Kristdemokraterna 18 500 kr 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kanslichef (FÅ) 
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Ks § 199        Dnr KS.2019.28               
 
 
Avräkning barn- och elevpeng 2019  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Föreslå Kommunfullmäktige att godkänna avräkning barn- och elevpeng för perioden 
oktober-december 2019 med 2 893 tkr. 
Finansieringen sker via eget kapital 2 320 tkr och reserven för oförutsett 573 tkr. 
 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämnden (UN) har ett resursfördelningssystem med en överenskommen 
Kommunfullmäktige barn- och elevpeng (Kf barn- och elevpeng) för förskola, förskoleklass, 
grundskola, fritidshem och gymnasiet. Enligt budgetreglerna görs tre avräkningar varje år, 
för perioden oktober-december är avräkningen framräknad till 2 893 tkr. Avräkningen 
finansieras dels med medel från reserven för oförutsett 573 tkr och ur eget kapital 2 320 tkr. 
Finansieringen ur eget kapital innebär att det budgeterade resultatet minskar i motsvarande 
mån.  
Tidigare under året har det gjorts 2 avräkningar dels januari-februari 1 263 tkr beslutad i 
Kommunstyrelsen 2019-04-24 § 84 och mars-september 5 172 tkr beslutad i 
Kommunstyrelsen 2019-10-23 § 170. 
Avräkningen per oktober visar att det totalt sett är fler barn och elever när verksamhets 
talen lästs av, än vad som prognostiserats i befolkningsprognosen för MBB 2019-21 och 
som fastställts av Kommunfullmäktige. Avräknat antal barn- och elever multipliceras med Kf 
barn- och elevpeng för olika åldrar. För oktober-december uppgår summan till 2 893 tkr.  
Resultatet av avräkningen för oktober-december (det faktiska antalet barn och elever som 
finns registrerade i UN:s verksamhetssystem den 15:e i varje månad och som stämts av 
mot det prognostiserade antalet barn och elever) visar att det i genomsnitt är fler barn, se 
bilaga med detaljerad specifikation om fördelning mellan verksamheterna.  

 
Avräkningen med 2 893 tkr, som medför anslagsjustering ska beslutas av 
Kommunfullmäktige. Finansieringen av anslagsjusteringen sker via eget kapital 
2 320 tkr och reserven för oförutsett 573 tkr. 
 
 
Beslutsunderlag 
Avräkning barn- och elevpeng oktober-december 2019 
Avräkning barn- och elevpeng oktober-december 2019, bilaga  
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Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Föreslå Kommunfullmäktige att godkänna avräkning barn- och elevpeng för perioden 
oktober-december 2019 med 2 893 tkr. 
Finansieringen sker via eget kapital 2 320 tkr och reserven för oförutsett 573 tkr. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Controller (FÅ) 
Verksamhetsekonom UF (FK) 
Förvaltningschef (UF) 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 53 (57) 
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2019-11-27   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 200        Dnr KS.2019.127               
 
 
Revidering av reglemente för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Revideringen av reglemente för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antas. 
 
 
Sammanfattning 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upptäckt att det gällande reglementet för 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösunds kommun innehåller hänvisningar till 
den äldre Plan- och bygglagen (1987:10, härefter ÄPBL). 
Reglementet är också otydligt formulerat och har gett upphov till olika tolkningar av hur 
långt nämndens delegation från kommunfullmäktige sträcker sig. Förvaltningen föreslår 
därför ett förtydligande under 3 §, ”Delegation från kommunfullmäktige” 1 pkt och 2 pkt.  
Vilka planer som ingår i ”en plan som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse” 
förtydligas med hjälp av vägledning från Boverket. Det som i regel avses med denna 
formulering är planer som handläggs med standardförfarande och överensstämmer med 
den av kommunfullmäktige antagna översiktsplanen. 
Under punkt 1 föreslås den nya skrivningen lyda: 
En plan som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse (PBL 5 kap 27§)  
Planer som handläggs med utökat förfarande kan anses vara av principiell beskaffenhet 
eller vikt och ska som regel antas av Kommunfullmäktige. 

Denna skrivning är i enlighet med Boverkets vägledning 
Vidare föreslås följande stycke under punkt 1 att utgå: 
som enbart meddelar bestämmelser om vegetation samt markytans utformning och 
höjdläge (5 kap 7 § punkt 5), stängsel samt utfart eller annan utgång mot allmänna platser 
(5 kap 7 § punkt 7), placering och utformning av parkeringsplatser samt förbud att använda 
viss mark för parkering (5 kap 7 § punkt 8), markreservat för allmänna ledningar, 
energianläggningar samt trafik- och väganordningar (5 kap 7 § punkt 10) 
 
Detta föreslås då den skrivningen hänvisar till gammal lagstiftning ÄPBL och det dessutom 
är så att man aldrig tar fram en detaljplan som endast reglera dessa bestämmelser.  
Under punkt 2 föreslås den nya skrivningen lyda: 
En plan som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse (PBL 5 kap 27§)  
Planer som handläggs med utökat förfarande kan anses vara av principiell beskaffenhet 
eller vikt och ska som regel antas av Kommunfullmäktige. 
Denna skrivning är i enlighet med boverkets vägledning. 
Vidare föreslås följande stycke under punkt 2 att utgå: 
som enbart reglerar fråga om vegetation samt markytans utformning och 
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höjdläge, (5 kap 16 § punkt 6) och om skyddsanordningar för att motverka 
störningar från omgivningen (5 kap 16 § punkt 7), 

Detta föreslås då den skrivningen hänvisar till en gammal lagstiftning ÄPBL och det är så att 
man aldrig tar fram en detaljplan som endast reglera dessa bestämmelser.  
Sammantaget innebär dessa förtydliganden att förvaltningen och nämnden kan fortsätta att 
förkorta handläggningstiderna för att ta fram nya detaljplaner, minska det administrativa 
arbetet på förvaltningen och sänka behovet av att planer av mindre omfattning behöver 
belasta Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 
 
Större planer och planer utan stöd i gällande Översiktsplan ska även i fortsättningen antas i 
Kommunfullmäktige i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 27 §. 

 
Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
förslag och har inget ytterligare att tillägga i ärendet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Revidering av reglemente för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Beslut Msn § 94 - Revidering av reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Förslag till revidering av reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Revideringen av reglemente för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antas. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FÅ) 
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Ks § 201        Dnr KS.2019.94               
 
 
Styrdokument för krisberedskap  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Styrdokument för Oxelösund kommuns arbete med krisberedskap 2019-2022 
fastställs. 
 
Sammanfattning 
 
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) har i en överenskommelse om kommunernas krisberedskap reglerat 
kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt lag (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap.  
Enligt överenskommelsen ska kommunen, bland annat, ta fram ett styrdokument för sitt 
arbete med krisberedskap. Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och 
inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden. 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till styrdokument som svarar mot 
överenskommelsens krav. 
Föreslaget styrdokument redogör för: 
o Utgångspunkter och övergripande inriktning för kommunens arbete med krisberedskap 
o Den övergripande styrningen av arbetet med krisberedskap  
o Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys 
o Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar 
o Kommunens planering avseende krisberedskap inom olika områden 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa styrdokumentet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ksf 2019-11-07 
Styrdokument för KB, version 2019-11-07.pdf  
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
 
Styrdokument för Oxelösund kommuns arbete med krisberedskap 2019-2022 
fastställs. 
______ 
 
Beslut till: 
Säkerhetsstrateg (FÅ) 
Länsstyrelsen Södermanland (FK)
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Ks § 202        Dnr KS.2019.54               
 
 
Svar på motion om Etablering av trafikpark inom Oxelösunds 
kommun  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Ärendet återremitteras med motiveringen att säkerställa kommunens ansvar och 
roll i förhållande till vad motionären föreslår. 
 
Sammanfattning 
 
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-03 § 47 lämnade Jan-Eric Eriksson (SD), 
Jannike Zetterman (SD) och Leif Winnsberger (SD) in en motion angående Etablering av 
trafikpark inom Oxelösunds kommun. 
 
”Bakgrunden till denna motion är att vi har ca 1400 barn i förskoleåldern samt i årsklasserna 
1-6. Därför ser vi att barn får en vägledning till hur trafiken fungerar med att kunna få träna 
och öka förståelsen i en inhägnad trafikpark. Det finns blott några få trafikskolor/parker för 
barn i vårt land." 

 

Yrkanden: 

·Att utreda möjligheten till en barntrafikskola/park. 

·Att i utredningen ta med dom goda exemplen ifrån barntrafikskolan på Fredriksborg.  

·Att i utredningen ta med möjligheterna till finansiering med sponsring. 

·Att i utredningen ta med värdet av den styrka detta kunde ge Oxelösunds kommuns 
varumärke." 
Motionen överlämnades till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som den 2019-09-18 § 
82 inkom med följande yttrande 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ser inte detta som ett kommunalt uppdrag. I 
dagsläget har kommunen en allt mer ansträngd ekonomi så denna typ av projekt kan inte 
prioriteras. 

Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande 
och har inget ytterligare att tillägga.  
Motionen föreslås därför avslås. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Svar på motion om etablering av trafikpark inom Oxelösunds kommun 
Yttrande från Miljö och samhällsbyggnadsnämnden gällande motion om etablering av 
trafikpark inom Oxelösunds kommun.docx 
Protokoll 2019-04-03 - Kf §47 
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Motion om etablering av en trafikpark inom Oxelösunds kommun  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Motionen avslås 
 
 
Förslag 
 
Ordförande yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att säkerställa 
kommunens ansvar och roll i förhållande till vad motionären föreslår. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels det framskrivna förslaget 
samt det egna förslaget att ärendet ska återremitteras. 
 
Ordförande börjar med att fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelseförvaltningen (FÅ) 
 
 
 


