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Kommunfullmäktige    

  
2021-03-31   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §21        Dnr KS.2021.11               
 
 
Val av justeringsledamöter  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Nina Wikström-Tiala (S) och Mårthen Backman (M) väljs att justera dagens 
protokoll. 
 
______ 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2021-03-31   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §22        Dnr KS.2021.5               
 
 
Information från kommunstyrelsens ordförande  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson (S) informerar om beslut från 
kommunstyrelsens senaste sammanträde 17 mars 2021. 

• Årsredovisning 2020 visar på ett ekonomiskt resultat på plus 43,7 mkr vilket är 
bättre än budgeterat. En av orsakerna till utfallet är regeringens 
välfärdsmiljarder som kommunen tagit del av. Årsredovisning 2020 kommer att 
behandlas på nästa sammanträde med kommunfullmäktige. 

• Försäljning av fastigheten Körsbäret 1 i Peterslund godkändes. Köpare är 
företaget OBOS som planerar att bygga bostäder på fastigheten. Detaljplanen 
medger en- och tvåplanshus. Planerad inflyttning är september 2022. 

• Kommunstyrelseförvaltningen fick i uppdrag att begära planbesked för 
Kvarndammen för etablerande av nytt industriområde för att kunna möta den 
ökade efterfrågan på industrimark. 

Kommunstyrelsens ordförande påminner om vikten av att följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Smittspridningen ökar i Sörmland och i 
Oxelösunds kommun så det gäller att hålla i, hålla ut och hålla avstånd.  
 
______ 
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Kf §23        Dnr KS.2021.2               
 
 
Delgivningar  
 
 
Delges 
Öppet brev till ansvariga för skolan gällande Covid 
Missiv Kommunens styrning och uppföljning av uppdrag till Kustbostäder 
Revisionsrapport - Granskning av kommunens styrning och uppföljning av uppdrag till 
Kustbostäder 
Protokollsutdrag Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd § 3 210201 Bokslut 
och verksamhetsberättelse 2020 
Bilaga Verksamhetsberättelse 2020 Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd 
Bilaga Volymer och nyckeltal 2020 Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd 
Protokollsutdrag Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd § 4 210201 Uppföljning 
av genomförd internkontroll 2020 
Bilaga - Sammanfattning av genomförd internkontroll under 2020 Nyköping-
Oxelösunds Överförmyndarnämnd 
Protokollsutdrag Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd § 5 210201 
Internkontrollplan 2021 
Bilaga - Internkontrollplan 2021 Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd 
Protokoll gemensamma patientnämnden 2021-02-18 
Verksamhetsberättelse 2020 för Gemensamma patientnämnden 
Internkontrollplan 2020 för Gemensamma patientnämnden 
Protokollsutdrag 2021-02-24 - UN § 2 
Utbildningsnämndens årsredovisning 2020 
Beslut Kommunfullmäktige Nyköping 2021-02-09 § 6 Tilläggsavtal för aktieägaravtal 
Nyköping-Östgötalänken AB 
Protokollsutdrag 2021-02-23 Msn § 13 Yttrande över revisionsrapport - Granskning 
av kommunens målstyrning 
Länsstyrelsen Södermanland beslut 2021-03-11 - ny ledamot/ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige 
Eskilstuna kommunfullmäktiges beslut 2021-03-04 § 30 - Försäljning av aktier i 
Energikontoret Mälardalen 
Årsredovisning särskild kollektivtrafik Oxelösund 2020 - Region Sörmland 
Grundläggande granskning 2020 Oxelösund 
Skrivelse grundläggande granskning 2020 
Protokoll Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2021-03-04 
Verksamhetsberättelse 2020 - Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård  
______
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Kf §24        Dnr KS.2018.161               
 
 
Val av suppleant till styrelsen för Energikontoret i Mälardalen AB  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Catharina Fredriksson (S) väljs till Oxelösunds kommuns suppleant i styrelsen för 
Energikontoret i Mälardalen AB 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-09 § 118 att förvärva aktier och bli 
delägare i Energikontoret i Mälardalen AB. Enligt nuvarande bolagsordning tilldelas 
Oxelösunds kommun en suppleantplats i styrelsen. Både ledamöter och 
suppleanter kallas till och förväntas närvara vid styrelsemöten. Styrelsen 
bemannas av både politiker och tjänstemän.  
 
Styrelsemöte kommer att genomföras digitalt den 12 maj kl. 11.00-12.00 efter att 
årsstämma har genomförts. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Catharina Fredriksson (S) nomineras till suppleant för Oxelösunds kommun i 
styrelsen för Energikontoret i Mälardalen AB 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Vald (för kännedom) 
Energikontoret i Mälardalen AB (för kännedom) 
Kansliet (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2021-03-31   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §25        Dnr KS.2018.160               
 
 
Avsägelse och val av ersättare i utbildningsnämnden  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Zuber Sahi (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden. 
Annsofie Karlsson (M) väljs till ny ersättare i utbildningsnämnden. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Zuber Sahi (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
utbildningsnämnden. 
Annsofie Karlsson (M) nomineras till ny ersättare i utbildningsnämnden.  
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Valda (för kännedom) 
Utbildningsnämnden (för kännedom) 
Kansliet (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2021-03-31   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §26        Dnr KS.2018.160               
 
 
Avsägelse och val av ledamot i utbildningsnämnden  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Haifaa Alkhaldi (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden. 
Zuber Zahi (M) väljs till ny ledamot i utbildningsnämnden. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Haifaa Alkhaldi (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 
utbildningsnämnden. 
Zuber Sahi (M) nomineras till ny ledamot i utbildningsnämnden.  
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Valda (för kännedom) 
Utbildningsnämnden (för kännedom) 
Kansliet (för åtgärd) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2021-03-31   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §27        Dnr KS.2020.72               
 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS 
2020 kvartal 4  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Rapporten godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
Kommunerna har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, kommunens 
revisorer och kommunfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts 
inom tre månader från beslutsdatum. Motsvarande rapporteringsskyldighet gäller 
även beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten 
avbrutits. Rapportering ska ske en gång per kvartal. 
Inspektionen för vård och omsorg har möjlighet att hos förvaltningsrätten ansöka om 
att en kommun, som inte verkställt ett gynnande beslut, ska åläggas en särskild 
avgift, så kallad sanktionsavgift. 
När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt senare verkställs, ska 
nämnden anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg och revisorerna. 
Oxelösunds kommun rapporterar per 31 december 2020: 
SoL: 
Äldreomsorg 8 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader 
 från beslutsdatum, 2 av dessa är idag verkställda/avslutade. 
 5 avbrott i verksamhet som inte åter har verkställts inom tre 
 månader. 
IFO  0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader 
  från beslutsdatum. 
Funktionsstöd 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader 
 från beslutsdatum. 
LSS: 2 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader 
 från beslutsdatum, 1 av dessa är idag verkställt/avslutat. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2021-02-24 Von 5 § 
Kvartal 4 2020 Sammanställning ej verkställda gynnande beslut enligt SoL 
Kvartal 4 2020 Sammanställning ej verkställda beslut enligt LSS  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Vård- och omsorgsnämndens förslag 
Rapporten godkänns 
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______ 
 
Beslut till: 
Revisorerna (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2021-03-31   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §28        Dnr KS.2020.117               
 
 
Utvärdering av målstyrning och roller kommunen som helhet 2020  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Redovisningen godkänns. 
 
 
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.  
Med utgångspunkt i nämndernas och förvaltningarnas utvärderingar bedömer 
kommunstyrelseförvaltningen att policyn i stort sett fungerar som avsett. Det vill säga 
att den ger förutsättningar för ett effektivt och förtroendefullt samarbete mellan 
politiker och tjänstemän.  
Kommunstyrelseförvaltningen noterar också att ett antal nämnd- och 
förvaltningsspecifika förbättringsområden förts fram i utvärderingarna, bland annat 
att: 

• Det finns behov av fortlöpande information om policyn för målstyrning och roller 
till såväl nytillkomna som befintliga förtroendevalda samt till visstidsanställd 
personal och vikarier. Även att information om policyn bör ingå i introduktion av 
nyanställda. 

• Kontaktvägarna mellan förtroendevalda och anställda kan tydliggöras för att 
säkerställa att uppdrag till tjänstemän går via berörd förvaltningschef eller i vissa 
fall genom kommunchef. 

• Facklig samverkan bör ske så tidigt som möjligt vid förändringar. 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att de förbättringsområden som noterats bör 
hanteras på berörda nämnds- och förvaltningsnivåer. Förvaltningen ser inget påkallat 
behov av att lyfta åtgärder till en kommunövergripande nivå. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att redovisningen godkänns. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2021-03-17 - Ks § 45 
Tjänsteskrivelse Ks  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Redovisningen godkänns. 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige  2021-03-31  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstrateg (för kännedom) 
Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom) 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom) 
Utbildningsnämnden (för kännedom) 
Vård- och omsorgsnämnden (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2021-03-31   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §29        Dnr KS.2020.135               
 
 
Kommunens styrdokument 2020  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Redovisningen godkänns. 
2. Kommunchefen ges i uppdrag att säkerställa att översyn genomförs och att 

revidering sker av de styrdokument där ett sådant behov har angetts. 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2012 och 2013 riktlinjer för kommunens styrdokument (KF 
2012 § 23, KF 2013 § 49). I samband med beslutet 2012 fick kommunstyrelsen i 
uppdrag att en gång per år redovisa aktuella styrdokument till kommunfullmäktige. 
Vid redovisning av kommunens styrdokument 2019 konstaterades att det saknades 
uppgifter om dokumentens relevans. Kommunfullmäktige gav därför kommunchefen i 
uppdrag att undersöka relevansen för dessa styrdokument samt återkomma med 
eventuellt förslag till åtgärd (KF 2020-02-12, § 13). 
I samband med kommunstyrelseförvaltningens inventering av kommunens 
styrdokument 2020 har styrdokumentens relevans och aktualitet setts över. Ett antal 
dokument bedöms vara i behov av översyn och eventuell revidering. 
Förvaltningen har upprättat en förteckning över kommunens styrdokument. Totalt 143 
styrdokument redovisas. I förteckningen markeras vilka dokument som behöver ses 
över samt vilka dokument som har en fastställd giltighetstid. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att redovisningen godkänns samt att 
kommunchefen ges i uppdrag att säkerställa att översyn och eventuell revidering 
genomförs. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2021-03-17 - Ks § 28 
Tjänsteskrivelse Ksf 2020-02-24 
Bilaga, förteckning styrdokument 2020.pdf  
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens förslag 
1. Redovisningen godkänns. 
2. Kommunchefen ges i uppdrag att säkerställa att översyn genomförs och att 

revidering sker av de styrdokument där ett sådant behov har angetts. 
______ 
 
Beslut till: 
Säkerhetsstrateg/utredare (för kännedom)
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Kf §30        Dnr KS.2020.13               
 
 
Svar på e-förslag att införa tiggeriförbud utanför butiker i 
Oxelösund kommun  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
E-förslaget avslås. 
 
 
Sammanfattning 
Det har inkommit ett e-förslag till kommunen om att införa tiggeriförbud utanför 
stadens butiker. E-förslaget fick 90 ja-röster inom tre månader och ska därmed tas 
upp för beslut. Kommunstyrelsen har begärt yttranden från miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden inför beslut av 
kommunfullmäktige. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar inte ställning i frågan utan överlämnar e-
förslaget till kommunfullmäktige för besvarande. Vård- och omsorgsnämnden föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar att avslå e-förslaget. 
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det är möjligt för en kommun att 
införa tiggeriförbud i sina lokala ordningsföreskrifter, med de begränsningar som 
följer av ordningslagen (1993:1617). Avgörande för ett beslut att införa 
tiggeriförbud eller inte är kommunfullmäktiges bedömning om det är behövligt för 
att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Då beslutet att införa 
alternativt att inte införa ett tiggeriförbud är en bedömningsfråga lämnar inte 
kommunstyrelseförvaltningen något förslag till beslut i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2021-03-17 - Ks § 46 
Tjänsteskrivelse Ks - Svar på e-förslag att införa tiggeriförbud utanför butiker i 
Oxelösunds kommun 
E-förslag att införa tiggeriförbud utanför butiker i Oxelösund 
Protokollsutdrag 2020-11-16 Msn § 98 
Tjänsteskrivelse Msn - Yttrande om förslag om tiggeriförbud 
Protokollsutdrag 2020-11-24 Von § 66 
Tiggeriförbud - en sammanställning VON  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens förslag 
E-förslaget avslås. 
 
 
Förslag 
Catharina Fredriksson (S), Björn Johansson (MP), Bo Höglander (C), Patrik 
Renfors (V) och Klas Lundbergh (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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______ 
 
Beslut till: 
Förslagsställaren (för kännedom) 
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Kf §31        Dnr KS.2021.22               
 
 
Svar på motion om passiv insamling av pengar  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen återremitteras för ytterligare utredning av frågeställningarna i motionen 
istället för att hänvisa till beslutet av e-förslaget. 
 
 
Sammanfattning 
Dag Bergentoft (M), Mårthen Backman (M) och Stefan Johansson (M) föreslår i en 
motion ställd till kommunfullmäktige den 2021-02-10 § 18 att passiv insamling av 
pengar inte får ske utanför butiker och restauranger i Oxelösund samt att på övriga 
platser ska polismyndighetens tillstånd krävas.  
Ett e-förslag med liknande innehåll har tidigare inkommit till kommunen, dnr 
KS.2020.13, och ärendet är berett för att kunna beslutas av kommunfullmäktige i 
mars. Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar i svaret till e-förslaget att det är 
möjligt för en kommun att införa tiggeriförbud i sina lokala ordningsföreskrifter, med 
de begränsningar som följer av ordningslagen (1993:1617). Avgörande för ett beslut 
att införa tiggeriförbud eller inte är kommunfullmäktiges bedömning om det är 
behövligt för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Då beslutet att 
införa alternativt att inte införa ett tiggeriförbud är en bedömningsfråga lämnar dock 
inte kommunstyrelseförvaltningen något förslag till beslut i ärendet. 
Med anledning av att kommunfullmäktige kommer att behandla frågan om passiv 
insamling av pengar när e-förslaget beslutas föreslår kommunstyrelseförvaltningen 
att motionen anses besvarad med hänvisning till e-förslagets beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2021-03-17 - Ks § 47 
Tjänsteskrivelse Ks - Svar på motion om passiv insamling av pengar 
Protokoll 2021-02-10 - Kf §18 
Motion från (M) om passiv insamling av pengar  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Motionen avslås. 
 
 
Förslag 
Patrik Renfors (V), Bo Höglander (C) och Catharina Fredriksson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
Gert Bennevall (KD) yrkar bifall till motionen. 
Katarina Berg (M) yrkar bifall till motionen och avslag till kommunstyrelsens förslag. 
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Dag Bergentoft (M) yrkar på återremiss för ytterligare utredning av 
frågeställningarna i motionen istället för att hänvisa till beslutet av e-förslaget. 
Björn Johansson (MP) och Linus Fogel (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
och avslag till Dag Bergentoft (M) yrkande på återremiss. 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett formellt yrkande från Dag Bergentoft (M) om återremiss 
som ska prövas först. Ordförande ställer yrkande om återremiss under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet om återremiss. 
Votering begärs. 
 
Votering 
Ja för återremiss 
Nej för ingen återremiss utan ärendet ska avgöras idag. 
Ja 6 röster 
Nej 10 röster 
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat om en minoritetsåterremiss av 
ärendet i enlighet med Dag Bergentoft (M) motivering. 
 

Namn Parti Val 
Linda Hägglund (S)  Socialdemokraterna Nej 
Nina Wikström-Tiala (S)  Socialdemokraterna Nej 
Mårthen Backman (M)  Moderaterna Ja 
Catharina Fredriksson (S)  Socialdemokraterna Nej 
Dag Bergentoft (M)  Moderaterna Ja 
Linus Fogel (S)  Socialdemokraterna Nej 
Patrik Renfors (V)  Vänsterpartiet Nej 
Katarina Berg (M)  Moderaterna Ja 
Tommy Karlsson (S)  Socialdemokraterna Nej 
Ingela Wahlstam (V)  Vänsterpartiet Nej 
Jan-Eric Eriksson (SD)  Sverigedemokraterna Ja 
Björn Johansson (MP)  Miljöpartiet Nej 
Klas Lundbergh (L)  Liberalerna Ja 
Bo Höglander (C)  Centerpartiet Nej 
Inge Ståhlgren (S)  Socialdemokraterna Nej 
Gert Bennevall (KD)  Kristdemokraterna Ja 

 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen (för åtgärd) 
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Kf §32        Dnr KS.2021.39               
 
 
Föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Kommunens bemyndigande att utfärda föreskrifter om förbud enligt förordningen 

(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19, överlåts till kommunstyrelsen. 

2. Förutom de förutsättningar som anges av förordningen och de bestämmelser 
som anges i lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19, begränsas beslutsrätten enligt följande: 

a) Giltighetstid för föreskriften får vara maximalt fyra veckor. Beslutet ska därefter 
omprövas av kommunstyrelsen. 

b) Föreskriftens förbud får enbart gälla under de tider på dygnet då behov av 
reglering finns 

c) Det geografiska område som föreskriften avser ska vara tydligt angivet i skrift och 
bild. 

 
 
Sammanfattning 
Regeringen beslutade 4 mars 2021 om en utvidgning av förordningen (2021:8) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.  
Förordningen ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse på en 
särskilt angiven plats om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.  
Lagstiftningen anger inte på vilken nivå beslut om förbud med stöd av bemyndigandet 
ska fattas. Beslutanderätten utgår därmed från fullmäktige. I en situation där 
kommunen behöver utnyttja sitt bemyndigande finns det emellertid behov av korta 
beslutsvägar och snabb beredningsprocess, vilket talar för att överlåta 
beslutanderätten på nämnd eller styrelse. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutsrätten att utfärda föreskrifter med 
stöd av den aktuella förordningen överlåts till kommunstyrelsen.  
Förutom de förutsättningar och bestämmelser som anges i tillämplig lag och 
förordning föreslås överlåtandet begränsas med villkor om vissa ytterligare 
förutsättningar för beslutsrätten. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2021-03-17 - Ks § 48 
Tjänsteskrivelse Ksf 2021-03-12 
Förordningen (2021:161) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19  
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Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens förslag 
1. Kommunens bemyndigande att utfärda föreskrifter om förbud enligt förordningen 

(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19, överlåts till kommunstyrelsen. 

2. Förutom de förutsättningar som anges av förordningen och de bestämmelser 
som anges i lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19, begränsas beslutsrätten enligt följande: 

a) Giltighetstid för föreskriften får vara maximalt fyra veckor. Beslutet ska därefter 
omprövas av kommunstyrelsen. 

b) Föreskriftens förbud får enbart gälla under de tider på dygnet då behov av 
reglering finns 

c) Det geografiska område som föreskriften avser ska vara tydligt angivet i skrift och 
bild. 

 
 
Förslag 
Inge Ståhlgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen (för åtgärd) 
Kommunchef (för kännedom) 
Säkerhetsstrateg (för kännedom) 
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Kf §33        Dnr KS.2021.42               
 
 
Revidering av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens och vård- 
och omsorgsnämndens reglementen gällande sammanträden på 
distans   
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Följande tillägg görs i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente: 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar 
delta på distans ska i förväg anmäla detta till kommunkansliet och nämndens 
ordförande. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om 
deltagande på distans i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträden. 

2. Följande tillägg görs i vård- och omsorgsnämndens reglemente: 
Vård- och omsorgsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans 
ska i förväg anmäla detta till kommunkansliet och nämndens ordförande. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Vård- och omsorgsnämnden 
får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i vård- och 
omsorgsnämndens sammanträden. 

 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-09 § 121 att medge kommunstyrelsen, kultur- 
och fritidsnämnden och utbildningsnämnden rätt att sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN) och vård- och 
omsorgsnämnden (VON) medgavs inte samma rätt då dessa nämnder i stor 
utsträckning hanterar ärenden med myndighetsutövning och sekretessbelagda 
uppgifter som ställer högre krav på att ingen utomstående kan ta del av ärendena. 
Det har framförts önskemål från de berörda nämnderna att de ska medges rätt att, 
när förutsättningarna är sådana att kraven på sammanträden på distans är uppfyllda, 
ska kunna sammanträda med ledamöter och ersättare på distans.  
Oxelösunds kommun har i dagsläget inte något system som möjliggör hantering av 
myndighetsutövning och sekretessbelagda uppgifter vilket medför att MSN och VON 
bara i begränsad omfattning kan ha ledamöter som deltar på distans.  
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer dock att MSN och VON redan idag kan 
medges rätt i sina reglementen till distanssammanträden för de tillfällen där det 
bedöms möjligt och lämpligt utifrån gällande regelverk, även om det i dagsläget blir i 
begränsad omfattning.  
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Den dagen när tekniken möjliggör en säker hantering av sekretessbelagda 
uppgifter finns redan regler på plats som gör att nämnderna snabbt kan tillåta 
distansdeltagande fullt ut, när särskilda skäl föreligger och övriga krav är uppfyllda. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2021-03-17 - Ks § 49 
Tjänsteskrivelse Ks  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens förslag 
1. Följande tillägg görs i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente: 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar 
delta på distans ska i förväg anmäla detta till kommunkansliet och nämndens 
ordförande. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om 
deltagande på distans i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträden. 

2. Följande tillägg görs i vård- och omsorgsnämndens reglemente: 
Vård- och omsorgsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans 
ska i förväg anmäla detta till kommunkansliet och nämndens ordförande. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Vård- och omsorgsnämnden 
får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i vård- och 
omsorgsnämndens sammanträden. 

 
 
Förslag 
Dag Bergentoft (M) yrkar bifall till KS förslag. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (för åtgärd) 
Vård- och omsorgsnämnden (för åtgärd) 
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Kf §34        Dnr KS.2021.41               
 
 
Riktlinjer för deltagande i sammanträden på distans  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Riktlinjer för deltagande i sammanträden på distans antas. 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-09 § 121 att medge kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt utbildningsnämnden rätt att 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Kommunfullmäktige föreslås vid 
sitt sammanträde 2021-03-31 att även medge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
och vård- och omsorgsnämnden samma rätt. 
Reglerna i kommunfullmäktiges arbetsordning och i styrelsens och nämndernas 
reglementen är allmänt hållna och behöver kompletteras och förtydligas för att 
säkerställa en korrekt och säker tillämpning av distansdeltagande i sammanträden. 
Riktlinjer för deltagande i sammanträden på distans tydliggör vad kraven om särskilda 
skäl, att ljud- och bildöverföring ska ske i realtid och att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra på lika villkor innebär samt tydliggör anmälningsförfarandet. 
Riktlinjerna anger även ordförandes och ledamotens ansvar samt hur omröstning, jäv 
och ajournering hanteras med deltagare på distans. 
Sekretess- och myndighetsärenden kan för närvarande inte behandlas med 
deltagare på distans då det inte går att säkerställa att ingen obehörig kan ta del av 
uppgifterna. Det är heller inte möjligt att genomföra slutna omröstningar. Det är 
ordförande som ytterst ansvarar för att samtliga regler och riktlinjer för 
distansdeltagande är uppfyllda och efterlevs. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2021-03-17 - Ks § 50 
Tjänsteskrivelse Ks 
Riktlinjer för deltagande i sammanträden på distans  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Riktlinjer för deltagande i sammanträden på distans antas. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
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Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom) 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom) 
Utbildningsnämnden (för kännedom) 
Vård- och omsorgsnämnden (för kännedom) 
Kommunkansliet (för åtgärd) 
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Kf §35        Dnr KS.2021.23               
 
 
Svar på interpellation från Bo Höglander (C) till kommunstyrelsens 
ordförande om vindkraft  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Interpellationen anses besvarad.  
 
 
Sammanfattning 
Bo Höglander (C) inkom till kommunfullmäktige den 10 februari 2021 med följande 
interpellation till kommunstyrelsens ordförande: 
 
Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande i Oxelösunds kommun 
Vindkraften har medvind just nu. I Sveriges Radios program Klotet talades det 
tidigare i dag om en hajp när det gäller utbyggnaden. 
Under kommande år kommer utbyggnad av vindkraft till havs att bli alltmer aktuell. 
Oxelösund och Gävle är orter som nämndes som lämpliga för 
vindkraftsanläggningar till sjöss. 
Det är inte första gången som Oxelösund nämns i detta sammanhang. Kanske 
finns nu ett gyllene tillfälle för Kustkommunen att göra en viktig insats för miljön, 
klimatet och energiförsörjningen. Från Centerpartiets sida ser vi positivt på 
vindkraften som en komplementär energikälla ihop med flera andra energislag. 
Alla energikällor har sina problematiska sidor, så även vindkraften, men de positiva 
sidorna överväger, inte minst om man ser det ur klimatsynpunkt. Alltså utgör den 
en allt viktigare energiform, både i Sverige och utomlands. 
Mot bakgrund av det ovanstående ställer jag följande fråga: 
Hur ser ledningen i Oxelösunds kommun numera på etablerandet av vindkraft i 
kommunen? 
Är intresset: 
1 Iskallt 
X Ljummet 
2 Hett 
 
Oxelösund den 10 februari 2021 
Bo Höglander 
Gruppledare 
Centerpartiet i Oxelösund 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2021-02-10 - Kf §20 
Interpellation från Bo Höglander (C) till KS ordförande om vindkraft  
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Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson (S) bevarar interpellationen. 
 
Svar till Bo Höglander (C) interpellation om vindkraft. 
Bo Höglander ställer i sin interpellation följande fråga: 
Hur ser ledningen i Oxelösunds kommun numera på etablerandet av vindkraft i 
kommunen? 
Är intresset  
1 Iskallt 
X Ljummet 
2 Hett 

Följande rader är tagna ur Vindkraft- tillägg till översiktsplan 2010.  
”Oxelösunds kommun ser mycket positivt på vindkraft som energikälla och har i 
Vision 2020 uttryckt en vilja att en allt större del av energin ska komma från förnybara 
källor.  
En utbyggnad av vindkraft i Oxelösunds kommun kommer att medföra många 
positiva effekter. En utbyggnad av vindkraft bedöms medföra vissa konsekvenser i 
form av konflikter med andra intressen.  
Att helt undvika konflikter är en omöjlighet och ibland kan de också vara svåra att 
förutse. Planen med tillhörande miljöbedömning belyser dock de tänkbara konflikter 
och problemställningar som finns och behöver lösas i samband med framtida 
prövning av vindkraftsetableringar enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken.” 

Den politiska majoriteten i Oxelösund har inte haft anledning att revidera sitt 
ställningstagande och har fortfarande samma inställning till etablering av vindkraft 
som när kommunfullmäktige 2013 antog tillägget till översiktsplanen. Vi ser mycket 
positivt på vindkraft.  
Frågan kompliceras dock av att försvaret har nyttjat sin vetorätt vid de 
etableringsförfrågningar som hittills har varit aktuella.   
 
Catharina Fredriksson (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
______ 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 26 (26) 
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2021-03-31   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §36        Dnr KS.2021.20               
 
 
Frågor till kommunfullmäktige  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Inga frågor fanns till kommunfullmäktige vid sammanträdet.  
 
 
______ 
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