Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (15)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-15

Plats och tid

Hävringe kl 08.30 - 10.50

Beslutande

Catharina Fredriksson
Linus Fogel
Patrik Renfors
Tommy Karlsson
Dag Bergentoft
Calinge Lindberg
Katarina Berg
Klas Lundbergh
Jan-Eric Eriksson

(S)
(S)
(V)
(S)
(M)
(S)
(M)
(L)
(SD)

Ingela Wahlstam
Eva Lantz
Göran Bernhardsson
Dagmara Mandrela
Johan Persson
Niklas Telin
Margrita Sjöqvist

(V)
(M)
(KD) §§ 193-197
(SD)
Kommunchef
Säkerhetsstrateg § 197
Controller § 197

Ej tjänstgörande
ersättare och övriga
Deltagare

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………………
Jana Hilding

Ordförande

……………………………………………
Catharina Fredriksson

Justerande

…………………………………………..
Dag Bergentoft

Paragrafer

193 - 200

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-12-15

Datum för
anslagsuppsättande

2021-12-27

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

…………………………………………
Jana Hilding

Datum för
anslagsnedtagande

Utdragsbestyrkande

2022-01-18

Sammanträdesprotokoll

Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 193
Ks § 194
Ks § 195
Ks § 196
Ks § 197
Ks § 198
Ks § 199
Ks § 200

2021-12-15

Fastställelse av föredragningslistan
Information och föredragningar 2021
Omfördelning investeringsmedel vård- och omsorgsnämnden
Avräkning barn- och elevpeng 2021
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022-2024
Revidering av Föreskrifter om avfallshanteringen för Nyköpings
och Oxelösunds kommuner
Fördelning bidrag sjuklön
Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

3
4
5-6
7-8
9 - 10
11 - 12
13 - 14
15

Sammanträdesprotokoll

Blad 3

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 193

2021-12-15

Dnr KS.2021.85

Fastställelse av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
Nytt ärende om val till kommunstyrelsens arbetsutskott, tas upp som ärende 8,
"Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott".
Sammanfattning
Dagens sammanträde
Ordförande anmäler ett tillkommande ärende till föredragningslistan, beslut om
ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. Ärendet ska beslutas av
kommunstyrelsen och föreslås därför läggas till som nytt ärende 8. Detta ärende
hamnar sist på dagordningen.
______

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 4

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 194

2021-12-15

Dnr KS.2021.1

Information och föredragningar 2021
Dagens sammanträde
Kommunchef Johan Persson informerar om:
- Oxelösunds kommun är årets tillväxtkommun i Sörmlands län. Utmärkelsen delas
ut till den kommun som har företag som har haft störst inkomstökning och har
anställt flest i sina företag.
- Med anledning av de nya rekommendationerna utifrån Covid-läget, har
kommunen fastställt följande:
- De tjänstepersoner som kan, har möjlighet att arbeta hemifrån. Den som arbetar
från hemmet mer än 20%, ska komma överens om detta med sin chef. Kommunen
uppmanar medarbetarna att inte samlas i större grupper. Större arbetsgrupper
behöver dela sig i mindre grupper.
- Skolornas skolavslutningar sker för de som är på skolan, vårdnadshavare deltar
ej.
______

Utdragsbestyrkande
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Blad 5

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-15

Ks § 195

Dnr KS.2021.157

Omfördelning investeringsmedel vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
Omfördelning av investeringsmedel inom ramen för beviljad investeringsbudget
2021 för Vård och omsorgsnämnden godkänns i enlighet med beskrivning nedan:
·

 000 tkr flyttas från rubrikrad ”ÄF, Inventarier” och därunder ”Inventarier
1
nytt SÄBO” till rubrikrad ”ÄF, Digitalisering och IT” och därunder ”Nya larm,
SÄBO”.

·

 08 tkr flyttas inom rubrikrad ”ÄF, Inventarier” från underrubrik ”Utemiljö
3
särskilt boende” till underrubrik ”Inventarier särskilt boende”.

Sammanfattning
Enligt budgetreglerna i Mål och budget 2021-23 under rubriken Investeringar
framgår det att Kommunstyrelsen beslutar om omdisponeringar av budget för
investeringsanslag över 0,5 mkr.
Vård och omsorgsnämnden ha behov att göra justeringar av sin investeringsbudget
med anledning av det nya äldreboendet vid Björntorp. Vård och omsorgsnämnden
har därför föreslagit Kommunstyrelsen att besluta om följande omdisponeringar av
sin investeringsbudget:
·

 000 tkr flyttas från rubrikrad ”ÄF, Inventarier” och därunder ”Inventarier
1
nytt "SÄBO” till rubrikrad ”ÄF, Digitalisering och IT” och därunder ”Nya larm,
SÄBO”.

·

 08 tkr flyttas inom rubrikrad ”ÄF, Inventarier” från underrubrik ”Utemiljö
3
särskilt boende” till underrubrik ”Inventarier särskilt boende”

Medlen som ursprungligen avsatts för inventarier till nytt SÄBO innefattar ett
beräknat överskott på ca 1.000 tkr, med hänsyn till att gränsdragningslista
etablerats mellan fastighetsägaren KS och VON och som klarlagt
investeringsbehoven mer detaljerat till en lägre total. Samtidigt har identifierats
högre kostnadsnivåer för investeringar i nya larm inom särskilt boende,
innefattande även nya SÄBO, varför denna omfördelning föreslås.
Investeringar för utemiljö inom särskilt boende kan sannolikt i högre grad än
planerat göras i samverkan med fastighetsägaren KS eller Kustbostäder, varför
denna omfördelning föreslås till förmån för behovet av inköp av inventarier och
lokalanpassningar.
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 6

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-15

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att de av Vård- och
omsorgsnämnden föreslagna ändringarna av nämndens investeringsbudget
genomförs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KS Omfördelning av investeringsmedel Vård och omsorgsnämnden
Protokoll 2021-11-23 Von § 50

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Omfördelning av investeringsmedel inom ramen för beviljad investeringsbudget
2021 för Vård och omsorgsnämnden godkänns i enlighet med beskrivning nedan:
·

 000 tkr flyttas från rubrikrad ”ÄF, Inventarier” och därunder ”Inventarier
1
nytt SÄBO” till rubrikrad ”ÄF, Digitalisering och IT” och därunder ”Nya larm,
SÄBO”.

·

 08 tkr flyttas inom rubrikrad ”ÄF, Inventarier” från underrubrik ”Utemiljö
3
särskilt boende” till underrubrik ”Inventarier särskilt boende”.

______
Beslut till:
Vård och omsorgsnämnden (FK)
Förvaltningschef Äldreomsorgsförvaltningen (FK)
Ekonomichef (FÅ)

Utdragsbestyrkande
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Blad 7

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 196

2021-12-15

Dnr KS.2021.27

Avräkning barn- och elevpeng 2021
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna avräkning för perioden oktober-december 2021, 2 003 tkr.
2. Finansiering sker via Kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter.
Sammanfattning
Utbildningsnämnden (UN) har ett resursfördelningssystem med en
överenskommen Kommunfullmäktige barn- och elevpeng (Kf barn- och elevpeng)
för förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola.
Avräkningen för oktober-december visar att det totalt sett är fler barn och elever när
verksamhetstalen lästs av, än vad som prognostiserats i befolkningsprognosen och
som fastställts av Kommunfullmäktige. En del åldersgrupper har minskat antal
elever medan andra har ökat i antal. Vi ser den främsta ökningen av antalet elever
inom grundskolan samt gymnasiet. Detaljerad specifikation ges i bifogat
beslutsunderlag. Avräknat antal barn- och elever multipliceras med Kf barn- och
elevpeng för olika åldrar. För oktober-december, uppgår summan till 2 003 tkr.
Avräkningen med 2 003 tkr, medför anslagsjustering från Kommunstyrelsens reserv
för oförutsedda utgifter för perioden oktober-december på 2 003 tkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Avräkning barn- och elevpeng 2021 per oktober
Bilaga Avräkning barn- och elevpeng per UN november2021

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. Godkänna avräkning för perioden oktober-december 2021, 2 003 tkr.
2. Finansiering sker via Kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-15

______
Beslut till:
Controller (FÅ)
Utbildningsförvaltningen (FK)

Utdragsbestyrkande

Blad 8
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Blad 9

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-15

Ks § 197

Dnr KS.2021.124

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022-2024
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2022–2024 fastställs
med följande ändringar och tillägg:
Ändring:
- Mål: Trygg och värdig ålderdom:
"Andelen äldre (65+) som känner sig otrygga ska minska" ändras till:
Andelen äldre som känner sig trygga ska öka.
Tillägg:
- att undersöka förutsättningar för att i samverkan med föreningar tillskapa feriearbeten
- att i samband med framtagande av ny vision också ha fokus på att revidera mål
- initiera förslag på nytt större område för företagsmark
2. Verksamhetsplanen 2022-2024 kompletteras med målvärden 2022-01-26.
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till verksamhetsplan 2022–2024
för kommunstyrelsens verksamhet.
Verksamhetsplanen redovisar;
·
·
·
·
·

Verksamhetsbeskrivning
Internbudget
Investeringsbudget
Kommunstyrelsens nedbrytning av kommunmålen
Planerade projekt och åtgärder med utgångspunkt i kommunstyrelsens
förändringsbeskrivning inför 2022 (KS 2021-06-02, § 81).

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 förde vid sitt sammanträde 24 november 2021 (KS 2021,
§ 177).
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att verksamhetsplanen fastställs.

Utdragsbestyrkande
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Blad 10

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-15

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ksf 2021-12-07
KS Verksamhetsplan 2022, version 2021-12-07

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2022–2024 fastställs.
Förslag
Klas Lundbergh (L) yrkar på att sista strecksatsen under avsnitt målområdet trygg
och värdig ålderdom, ändras till: "andelen äldre som känner sig trygga ska öka."
Catharina Fredriksson (S) yrkar på att utöka verksamhetsplanen med följande:
- att undersöka förutsättningar för att i samverkan med föreningar tillskapa feriearbeten
- att i samband med framtagande av ny vision också ha fokus på att revidera mål
- initiera förslag på nytt större område för företagsmark
Beslutsgång
Ordförande Catharina Fredriksson (S) finner att det finns ett förslag, vilket är det
liggande förslaget till beslut, samt två yrkanden: det egna tilläggsyrkandet och Klas
Lundberghs (L) ändringsyrkande.
Ordföranden ställer Klas Lundberghs (L) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller ändringsyrkandet. Ordföranden ställer därefter det egna
tilläggsyrkandet mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller
tilläggsyrkandet. Ordföranden ställer därefter liggande förslag mot avslag och finner
att kommunstyrelsen antar verksamhetsplanen i övrigt enligt framskrivet förslag.
______
Beslut till:
Kommunchef (FÅ)
Ekonomichef (FÅ)
Utredare (FK)

Utdragsbestyrkande
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Blad 11

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 198

2021-12-15

Dnr KS.2021.156

Revidering av Föreskrifter om avfallshanteringen för Nyköpings
och Oxelösunds kommuner
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige
1. Anta reviderade Föreskrifter om avfallshantering för Nyköpings och Oxelösunds
kommuner enligt bilaga daterad 2021-11-11.
2. Föreskrifterna gäller från och med 2022-04-01.
3. Kommunchefen ges i uppdrag att följa upp Renhållningsordningen per januari
2023.

Sammanfattning
Med anledning av ny lagstiftning behöver Nyköpings och Oxelösunds kommuner
revidera Föreskrifter om avfallshanteringen. Förskrifterna ska vara aktuella och
revideras vid behov. Dessutom är kommunerna skyldiga enligt bestämmelser i
avfallsförordningen att vart fjärde år följa upp och vid behov revidera
Renhållningsordningen.
Enligt bestämmelser i miljöbalken ska det för varje kommun finnas en
renhållningsordning som antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska
innehålla en avfallsplan och kommunala föreskrifter för avfallshantering.
Föreskrifterna ska vara aktuella och uppgifterna i avfallsplanen ska enligt
bestämmelser i avfallsförordningen ses över minst vart fjärde år och uppdateras vid
behov.
Med kommunalt avfall avses avfall som kommer från hushåll och sådant avfall från
andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll.
Ny avfallslagstiftning från augusti 2020 innebär att det finns behov av att revidera
de kommunala föreskrifterna för avfallshantering. Ändringarna handlade bland
annat om att uttrycket hushållsavfall inte längre används samt att det kommunala
avfallsansvaret enligt miljöbalken reviderats.
Det finns även behov av uppföljning och eventuell revidering av
renhållningsordningen (inklusive avfallsplan med tillhörande föreskrifter) eftersom
befintlig renhållningsordning fastställdes av kommunfullmäktige i Nyköpings och
Oxelösunds kommuner i oktober 2017.
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 12

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-15

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Revidering av Föreskrifter om avfallshanteringen för Nyköpings och
Oxelösunds kommuner
Förslag - reviderade Föreskrifter om avfallshantering för Nyköpings och Oxelösunds
kommuner2021-11-11

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige
1. Anta reviderade Föreskrifter om avfallshantering för Nyköpings och Oxelösunds
kommuner enligt bilaga daterad 2021-11-11.
2. Föreskrifterna gäller från och med 2022-04-01.
3. Kommunchefen ges i uppdrag att följa upp Renhållningsordningen per januari
2023.
______
Beslut till:
Kansliet (för åtgärd)
Nyköpings kommun (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Blad 13

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 199

2021-12-15

Dnr KS.2020.131

Fördelning bidrag sjuklön
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Föreslagen omfördelning av ersättning för sjuklön mellan finansförvaltning och
respektive nämnd för perioden augusti-september fastställs.
Sammanfattning
Under början på pandemin beslutade regeringen att kommuner skulle erhålla
ersättning för sina sjuklönekostnader. Under 2020 ersattes sjuklönekostnaden i
varierande grad från och med april månad och resten av året. Under 2021 har
regeringen fattat beslut om sjuklönekostnader som överstiger det normala förlängs
till och med 30 september 2021.
Nedan ges förslag till fördelning av ersättningen för sjuklön för perioden augustiseptember 2021.
Kommunstyrelsen
41 tkr
Utbildningsnämnden
574 tkr
Vård- och Omsorgsnämnden:
841 tkr
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden 2 tkr
Kultur och fritidsnämnden
1 tkr
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Fördelning bidrag sjuklön augusti-september 2021

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Föreslagen omfördelning av ersättning för sjuklön mellan finansförvaltning och
respektive nämnd för perioden augusti-september fastställs.
______

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-12-15

Beslut till:
Controller (FÅ)
Förvaltningschefer UF, ÄF, SOF, MSF, KFF, KSF (FK)

Utdragsbestyrkande

Blad 14

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 200

2021-12-15

Dnr KS.2018.160

Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens beslut
Till kommunstyrelsens arbetsutskott väljs:
Ersättare: Klas Lundbergh (L)
Dagens sammanträde
Till ersättare i arbetsutskottet nomineras: Klas Lundbergh (L).
____
Beslut till:
Vald (för kännedom)
Kommunkansliet (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande

Blad 15

