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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2022-06-01   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

   
Plats och tid Kommunhuset, Hävringe kl 08.30 - 16.35 
 

Beslutande Linus Fogel (S)   
 Patrik Renfors (V)   
 Britta Bergström (S)   
 Dag Bergentoft (M)   
 Rune Tschemernjack (S)   
 Calinge Lindberg (S)   
 Katarina Berg (M)   
 Klas Lundbergh (L)   
 Jan-Eric Eriksson (SD)   
     
   
Ej tjänstgörande ersättare och Ingela Wahlstam (V) 
övriga deltagare Eva Lantz (M) 
 Anders Berglund (M) 
 Dagmara Mandrela (SD) 
   
 Niklas Thelin Sekreterare 
 Johan Persson Kommunchef 
 Henny Larsson HR-chef, § 62 (1-2) 
 Henrik Lundh Tf räddningschef, § 62 (3) 
 Martin Englund Fastighetsförvaltare, § 62 (4) 
 Sarah Heltborg Ronélius Fastighetsekonom, § 62 (4) 
 Magnus Petersson Ekonomichef, § 62 (4), 73-74 
 Mats Björklund Ramböll, § 62 (4) 
 Mikael Lindman Ramböll, § 62 (4) 
 Margrita Sjöqvist Controller, § 73-74 
 Patrik Landin Kommunstrateg, § 73 
   
  
Underskrifter Sekreterare …………………………………………… 

Niklas Thelin 
Paragrafer 62 - 82  

    
 Ordförande …………………………………………… 

Linus Fogel  

     
 Justerande ………………………………………….. 

Dag Bergentoft    
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BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2022-06-01  
Datum för 
anslagsuppsättande 2022- Datum för  

anslagsnedtagande 2022- 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift 
 
………………………………………… 
Niklas Thelin 
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Ks § 62 Information och föredragningar 2022 5 
Ks § 63 Kommunstyrelsens förändringsbeskrivning 6 
Ks § 64 Målbild - Nära vård i Sörmland 7 - 8 
Ks § 65 Utredning om framtida användning av D-skolan och Torgskolan 9 - 10 
Ks § 66 Statusinventering vid Ramdalsanläggningen 11 - 12 
Ks § 67 Omfördelning av investeringsmedel, Ramdalsanläggningen 13 - 14 
Ks § 68 Rivning av byggnad på fastighet Flädern 3 15 - 16 
Ks § 69 Detaljplan för del av Stjärnholm 5:37, Näsuddsvägen/Tångvägen 17 - 19 
Ks § 70 Försäljning Ställverksområde, del av Stjänholm 5:1  20 - 21 
Ks § 71 Förlängd markanvisning Bo Klok – Sjögatan 22 - 23 
Ks § 72 Uppföljning av internkontrollplan 2022 24 - 25 
Ks § 73 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 2022 26 
Ks § 74 Ekonomisk uppföljning för hela kommunen 2022 27 - 28 
Ks § 75 Bidrag för sjuklönekostnader2022 29 - 30 
Ks § 76 Firmatecknare för kommunstyrelsen 31 - 32 
Ks § 77 Medfinansiering, Leader Kustlinjen 33 - 34 
Ks § 78 Trafikbeställning kollektivtrafik 2023 35 
Ks § 79 Översyn av partistöd och arvoden 36 - 37 
Ks § 80 Delgivningar 2022 38 
Ks § 81 Redovisning av delegationsbeslut 39 
Ks § 82 Information från kommunalråd och kommunchef 40 
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Ks § 62        Dnr KS.2022.1               
 
 
Information och föredragningar 2022  
 
 
1. HR-chef Henny Larsson informerar utifrån återkommande temat 

Personalstrategiska frågor om  
• Rapport om arbetsskador och tillbud   
• Personalstatistik   
• Pulsmätning våren 2022   
• Information om riktlinjer gällande skydd för personer som rapporterar o  

missförhållanden (visselblåsning) 
2. HR-chef Henny Larsson informerar om kommunens förändringsbeskrivning 
3. Räddningstjänstens Henrik Lundh informerar om 

• MSBs bedömning av Oxelösunds kommuns arbete enligt LSO 2022-05-10 
• Bemanning/rekrytering av räddningspersonal i beredskap (RiB) i 

Oxelösund 
• Ledning av Sörmlandskustens räddningstjänst framåt 

 
4. Fastighetsförvaltare Martin Englund samt Mats Björklund och Mikael 

Lindman från Ramböll AB informerar om statusinventeringen 
Ramdalsanläggningen.  

______ 
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Ks § 63        Dnr KS.2022.72               
 
 
Kommunstyrelsens förändringsbeskrivning  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Förändringsbeskrivningen antas som kommunstyrelsens budgetunderlag till MBB 
2023-2025 och översändes till Mål- och budgetberedning för vidare hantering. 
 
Sammanfattning 
Mål och budgetberedningen föreslår en preliminär ram för kommunstyrelsen 2023 
på 79 067 tkr, vilket motsvarar anslaget för 2022 med justeringar för löneökningar, 
köp av verksamhet och ersättning för ökade kapitalkostnader men minus 1% i 
sparbeting. Sparbetinget motsvarar 786 tkr. Med redovisade effektiviseringar och 
planerade vardagsrationaliseringar kommer kommunstyrelsen med föreslagen 
preliminär ram att klara sina åtaganden under budgetåret 2023. 
 
 
Beslutsunderlag 
Förändringsbeskrivning KS 2023  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
Kommunstyrelsen antar förändringsbeskrivningen som kommunstyrelsens 
budgetunderlag till MBB 2023-2025 och översänder dessa till Mål och budgetberedning 
för vidare hantering. 
______ 
 
Beslut till: 
Mål- och budgetberedningen (För åtgärd) 
Kommunstrateg (För åtgärd) 
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Ks § 64        Dnr KS.2022.59               
 
 
Målbild - Nära vård i Sörmland  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom framtagen länsgemensam målbild för Nära 
vård i Sörmland och antar målbilden. 

 
Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i uppdrag att stödja länen i 
framtagandet av målbilder för omställningen till en god och nära vård. SKR:s 
målbild för omställningen är: SKR:s målbild för en god och nära vård utgår från 
individuella förutsättningar och behov, bygger på relationer, är hälsofrämjande, 
förebyggande och proaktiv, bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet 
och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.  
Utifrån överenskommelser mellan staten och SKR om en god och nära vård 
under åren 2020, 2021 och 2022 har Sörmlands närvårdsstruktur på uppdrag 
av NSV arbetat fram en målbild som anger riktningen framåt. Omställningen är 
ett långsiktigt arbete och målbilden sträcker sig till 2035. Omställningen i 
Sörmland utgår från begreppen:  

• Tillsammans; genom delaktighet och samordning med individens fokus  
• Nära; genom tillgänglighet och kontinuitet  
• God hälsa, vård och omsorg; genom hälsofrämjande, förebyggande och 

rehabiliterande insatser 
Vård och omsorgsnämnden behandlade vid sitt sammanträde den 26:e april 
Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland. Vid sammanträdet beslutade 
nämnden att föreslå kommunstyrelsen att anta framtagen Målbild - Nära Vård 
Sörmland (Von § 16 2022-04-26). 
Kommunstyrelsen föreslås att ställa sig bakom framtagen länsgemensam 
målbild för Nära vård i Sörmland och anta målbilden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks Yttrande länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland 
Målbild Nära vård i Sörmland.pdf 
NSV22-0008-2 Protokollsutdrag NSV § 4_22.pdf 
Protokollsutdrag Von § 16 2022-04-26  
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Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom framtagen länsgemensam målbild för Nära 
vård i Sörmland och antar målbilden. 
 
Förslag 
1. Klas Lundberg (L) föreslår att kommunstyrelsens inte ska ställa sig bakom  och    
    anta framtagen gemensam målbild. 
 
2. Britta Bergström (S) föreslår att kommunstyrelsens ska besluta enligt framskrivet  
    förslag. 
 
 
Ajournering 
13.35 - 13.40 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer framskrivet förslag mot Klas Lundbergs (L) förslag och 
konstaterar att styrelsen beslutar enligt framskrivet förslag. 
 
Reservation 
Klas Lundberg (L) reserverar sig mot beslutet enligt följande; 
 
"Jag reserverar mig mot beslutet att anta målbilden ”Målbild -Nära vård i Sörmland”. 
Nedan beskriver jag anledningen till min reservation och min kritik på rubricerat 
dokument. 

Jag tycker att man använder en svår nomenklatur. Begreppet ”omställning” nämns 
återkommande. Det begreppet innebär att man går från ett läge till ett annat. Någon 
sådan lägesförändring kan jag inte utläsa i dokumentet. Beskrivande text av det 
tänkta arbetet är mycket luddig. Det är mycket otydligt hur målbilden ska når. 
Målbilden ska uppnås 2035, vilket är om 13 år! Vissa beskrivningar av önskat läge vill 
jag definitivt ska uppnås innan 13 år har gott. Delmål år 23-27 behöver beskrivas, 
särskilt då kommunens målarbete är tänkt att påverka kommunens inriktning i sitt 
omsorgsarbete. 

Vad jag förstått av muntlig information har det förekommit att aktivt arbete med att 
definiera ”omställningen” innan detta dokument skrevs. Det är ju beklagligt att detta 
arbete inte tydligare kunnat beskrivas. Det saknas exempel på aktiviteter för att nå 
målbilden vilka hade klargjort vad som ska uppnås till 2035. Dessa hade gjort 
dokumentet betydligt lättare att förstå. 

Det saknas också beskrivning hur arbetet ska följas upp, vilka mätetal eller liknande 
som ska användas. Det står bara att arbetet ska följas upp… 
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Jag anser också att kommunstyrelsen bör ställa högre krav på dokument från andra 
parter som ska antas eller godkännas. Det finns en kultur idag som medför att det 
alltför lättvindigt accepteras olika typer av dokument som kommunstyrelsen ska stå 
bakom endast för att det, enligt min uppfattning, är lättare att godkänna än att skicka 
tillbaka med krav på bättre beskrivningar och förtydligande i dokumenten." 

 
______ 
 
Beslut till: 
Region Sörmland (För kännedom) 
Vård- och omsorgsnämnden (För kännedom) 
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Ks § 65        Dnr KS.2022.80               
 
 
Utredning om framtida användning av D-skolan och Torgskolan  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunchefen ges i uppdrag att utreda den långsiktiga användning av D-skolan 
och Torgskolan. 

2. Kommunchefen återkopplar senast vid kommunstyrelsens sammanträde i 
november 2023. 

 
 
Sammanfattning 
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2020-11-23 togs beslut om ny förskole- och 
skolorganisation enligt utredning daterad 2020-11-17. 
I utredningen om ny förskola- och skolorganisation beskriver utbildningsförvaltningen 
att förvaltningen inte har något behov av lokalerna från och med höstterminen 2021.  
Lokalerna vid D- & Torgskolan har utretts som evakueringslokaler för 
Peterslundsskolans verksamhet i samband med renovering av Peterslundsskolan.  
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-03-16 godkännes rapporten som visar att 
Peterslunds skolverksamhet lämpligast evakueras till Breviksskolan. 
Med anledning av utbildningsnämndens beslut om ny förskola-och skolorganisation, 
samt kommunstyrelsens beslut om att evakuering av Peterslunds verksamhet sker 
vid Breviksskolan bör den långsiktiga användningen av D-skolans och Torgskolans 
lokaler utredas. Av den anledningen föreslås kommunchefen ges i uppdrag att utreda 
långsiktig användning av D- och Torgskolans lokaler. Återkoppling föreslås ske till 
kommunstyrelsen senast vid kommunstyrelsens sammanträde i november 2023.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Utredning om framtida användning av D-skolan & Torgskolan  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
• Kommunchefen ges i uppdrag att utreda långsiktig användning av D-skolan & 

Torgskolan. 

• Kommunchefen återkopplar senast vid kommunstyrelsens sammanträde i 
november 2023. 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att kommunstyrelsen 
beslutar enligt förslaget. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunchef (För åtgärd) 
Fastighetsekonom (För kännedom) 
Fastighetschef (För kännedom) 
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Ks § 66        Dnr KS.2021.135               
 
 
Statusinventering vid Ramdalsanläggningen  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet återremitteras för att återkomma till kommunstyrelsens sammanträde i 
oktober med en utförligare rapport 
 
 
Sammanfattning 
Badhusets tekniska livslängd för konstruktion och komponenter behöver 
säkerställas genom att sakkunnig inom badhusmiljö utför statusinventering av 
badhuset vid Ramdalsanläggningen. Genom inventering och statusrapport 
tydliggörs när Badhuset når sin tekniska livslängd samt vilket underhåll som 
behöver prioriteras och genomföras för att badhuset ska hålla och fungera optimalt. 
Rapporten ska även visa på om badhuset klarar ytterligare en stor renovering och 
om en sådan är ekonomiskt försvarbar. Informationen är viktig för kommunens 
långsiktiga lokalbehovsplanering. 
Detsamma gäller sporthallens tekniska livslängd. Statusinventering med rapport ska 
beskriva status på byggnad och dess installationer. Inventering och utredning 
kommer att påvisa vilka delar som lämpar sig till vilken användning och vilka 
investeringar som kommer att krävas. Utöver den tekniska statusen på byggnaden 
behöver vi också i utredningen ta fasta på vilka långsiktiga behov som finns av 
inomhusidrott i Oxelösund för att värdera om nuvarande idrottshall räcker. 
Statusinventeringen är viktig för kommunens underhållsplan av fastigheter, och 
kommunens långsiktiga lokalbehovsplanering genom att svar ges på möjligheten till 
långsiktigt användande av Ramdalsanläggningen och eventuellt framtida behov av 
kompletterande byggnader. 
Ramböll AB har tilldelats uppdraget att genomföra statusinventeringen av sporthall 
och badhus vid Ramdalsanläggningen. Arbetet är nu slutfört och en skriftlig rapport 
från statusinventeringen finns framtagen. Rapporten presenteras på 
kommunstyrelsen 22-06-01 och bilägges till tjänsteskrivelsen. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna rapport om 
statusinventering av sporthall och badhus, Ramdalsanläggningen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse godkännande av rapport Ramdalsanläggningen 
Statusbesiktning Ramdalens simhall 
Statusbesiktning Ramdalens sporthall 
Ramdalsanläggningen KFN 
Bilaga 1 Ramdalsanläggningen KFN  
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Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
• Godkänna rapport om statusinventering av sporthall och badhus, Ramdalsanläggningen. 

• Ge kommunchef i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärd med anledning av 
genomförd statusinventering. 

 
Förslag 
Ordförande och Patrik Renfors (V) föreslår att ärendet ska återremitteras för att 
återkomma till kommunstyrelsens sammanträde i oktober med en utförligare rapport. 
Dag Bergentoft (M) och Klas Lundberg (L) stöder förslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras och 
konstaterar att ärendet ska återremitteras. 
______ 
 
Beslut till: 
Fastighetsekonom (För åtgärd) 
Fastighetsförvaltare KSF (För åtgärd) 
Controller (För kännedom) 
Kultur- och fritidschef (För kännedom) 
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Ks § 67        Dnr KS.2021.135               
 
 
Omfördelning av investeringsmedel, Ramdalsanläggningen  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Att medel för åtgärder i simhallsbyggnaden tas från projekt statusinventeringen av   
    sporthall och badhus godkänns. 
2. Investering 1 200 tkr finansieras från projekt statusinventeringen av sporthall och   
    badhus vid Ramdalsanläggningen. 
3. Attestant för projektet är fastighetsekonom. 
 
 
Sammanfattning 
Badhusets tekniska livslängd för konstruktion och komponenter behöver säkerställas 
genom att sakkunnig inom badhusmiljö utför statusinventering av badhuset vid 
Ramdalsanläggningen. Genom inventering och statusrapport tydliggörs när Badhuset 
når sin tekniska livslängd samt vilket underhåll som behöver prioriteras och 
genomföras för att badhuset ska hålla och fungera optimalt. Rapporten ska även visa 
på om badhuset klarar ytterligare en stor renovering och om en sådan är ekonomiskt 
försvarbar. Informationen är viktig för kommunens långsiktiga lokalbehovsplanering. 
Detsamma gäller sporthallens tekniska livslängd. Statusinventering med rapport ska 
beskriva status på byggnad och dess installationer. Inventering och utredning 
kommer att påvisa vilka delar som lämpar sig till vilken användning och vilka 
investeringar som kommer att krävas. Utöver den tekniska statusen på byggnaden 
behöver vi också i utredningen ta fasta på vilka långsiktiga behov som finns av 
inomhusidrott i Oxelösund för att värdera om nuvarande idrottshall räcker. Ramböll 
AB har tilldelats uppdraget att genomföra statusinventeringen. 
Statusinventeringen är viktig för kommunens underhållsplan av fastigheter, och 
kommunens långsiktiga lokalbehovsplanering genom att svar ges på möjligheten till 
långsiktigt användande av Ramdalsanläggningen och eventuellt framtida behov av 
kompletterande byggnader. 
Den 1: a mars återkom Ramböll AB med en muntlig återrapport kring uppdraget. I 
den muntliga rapporten angav man att man hade hittat betydande förändringar i 
byggnadens konstruktion vilket gjorde att man inte kunde garantera 
simhallsbyggnadens bärighet. Med anledning av uppgifterna från Ramböll ABs 
beslutade kommunstyrelsens ordförande på delegation om en tillfällig stängning av 
verksamheten i badhuset. Fördjupade undersökningar genomfördes som gav vid 
handen att verksamheten i badhuset åter kunde öppnas varpå öppningsbeslut 
fattades av kommunstyrelsen ordförande på delegation. 
Mot bakgrund av den fördjupade undersökningen finns åtgärder som behöver ett 
omedelbart åtgärdande. Dit hör sprickor och betongsläpp i delar av simhallens 
konstruktion, lagning av betongpelare, entresolplanets golv och ventilationen på 
entresolplan. 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 14  
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen  2022-06-01  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

För att genomföra statusinventeringen finns en enskild investeringsbudget om 2 000 
tkr. Kommunstyrelseförvaltningens föreslår att kommunstyrelsen beslutar att använda 
delar av denna investering för att åtgärda skador som bör åtgärdas omedelbart.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Åtgärder i simhallen  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
• Godkänna att medel för åtgärder i simhallsbyggnaden tas från projekt 

statusinventeringen av sporthall och badhus, Ramdalsanläggningen. 

• Investering 1 200 tkr finansieras från projekt statusinventeringen av sporthall och 
badhus vid Ramdalsanläggningen. 

• Attestant för projektet är fastighetsekonom. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att kommunstyrelsen 
beslutar enligt förslaget. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Fastighetsekonom (För åtgärd) 
Fastighetsförvaltare KSF (För åtgärd) 
Controller (För kännedom) 
Kultur- och fritidschef (För kännedom) 
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Ks § 68        Dnr KS.2020.138               
 
 
Rivning av byggnad på fastighet Flädern 3  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Rivning av byggnaden på fastigheten Flädern 3 godkänns 
2. Kostnad 1 900 tkr för rivning av byggnaden godkänns 
3. Finansiering av 1 900 tkr sker via kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter. 
4. Attestant för projektet är fastighetsekonom. 
5. Kommunchef ges i uppdrag att återkomma med förslag till planbegäran för del av   
    fastighet Oxelö 7:50 och Flädern 3. 
 
Sammanfattning 
Fastigheten Flädern 3 med en byggnad från tidigt 60-tal har använts som förskola 
fram till våren 2021 och har sedan dess varit tomställd. I lokalberedningsprocessen 
där förvaltningarnas lokalbehov utreds och klarläggs ser 
kommunstyrelseförvaltningen inget behov i av denna byggnad.  
I en utredning gällande byggnadens status har det tydligt framkommit att byggnaden 
har slitna ytskikt, el -och VVS är föråldrat och har uppnått sin tekniska livslängd för 
länge sedan. Byggnaden har ett svagt klimatskal med b.la originalfönster och tak 
sedan 60-talet samt en läckande hetvattenkulvert som tillsammans genererar höga 
driftkostnader. 
För en byggnad i sådant skick är det inte ekonomiskt försvarbart att försöka renovera 
den till dagens standard samt gällande energikrav. För att nå dagens energikrav och 
byggnorm skulle ombyggnationen behöva bli väldigt omfattande. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att riva byggnaden på fastigheten 
Flädern 3. Fastigheten har ett fint läge på kullen så tomten skulle i framtiden kunna 
användas för tex. etablering av bostäder efter en detaljplaneändring.  

 

Rivningskostnader Budget  
Rivning av byggnad exkl. skyddsrum 925 000 

Rivning av skyddsrum  150 000 

Sanering av byggnadsdelar 110 000 

Utfyllnad för ”plan” mark 250 000 

Provtagning för ev. sanering av mark i närhet av byggnad 150 000 

Byggherrekostnad, rivningslov, projektledning. 65 000 

Medel för ev. tillkommande oförutsedda kostnader 250 000  

Total kostnad 1 900 000 kr* 
*Byggstaket runt arbetsområde inkluderat i prisbild 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 16  
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen  2022-06-01  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna rivning av 
byggnaden på fastigheten Flädern 3. Kostnad för rivning, omhändertagande av 
byggavfall samt kostnader i samband med rivningslov är uppskattat till 1 900 tkr 
inkluderat medel för oförutsedda kostnader.  
Finansiering av driftkostnad 1 900 tkr föreslås ske via kommunstyrelsens medel 
för oförutsedda utgifter. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse rivning av byggnad på fastigheten Flädern 3  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
• Godkänna rivning av byggnad på fastigheten Flädern 3. 

• Godkänna kostnad 1 900 tkr för rivning av byggnad. 

• Finansiering av 1 900 tkr sker via kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter. 

• Attestant för projektet är fastighetsekonom. 

• Ge kommunchef i uppdrag att återkomma med förslag till planbegäran för del av 
fastighet Oxelö 7:50 och Flädern 3. 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att kommunstyrelsen 
beslutar enligt förslaget. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Fastighetsekonom (För åtgärd) 
Fastighetsförvaltare KSF (För åtgärd) 
Controller (För kännedom) 
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Ks § 69        Dnr PLAN.2020.3               
 
 
Detaljplan för del av Stjärnholm 5:37, Näsuddsvägen/Tångvägen  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Detaljplanen med tillhörande planhandlingar antas. 
 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att pröva om marken är 
lämplig för den sökta åtgärden utifrån Plan- och bygglagen (PBL). 
Fastighetsägaren, i detta fall kommunstyrelsen, har begärt att markens lämplighet 
för bostäder ska prövas. I en enskild detaljplan av den här skalan görs ingen 
avvägning om platsen är mer eller mindre lämplig än någon annan plats. 
Kommunstyrelsen begärde, genom mark- och exploatering, planbesked för område 
5 och 6 i Spjutspetsprogrammet, beslutat i KS (§3) 2020-01-29. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden gav positivt planbesked 2020-06-16 § 47. Detaljplanen 
var ute på samråd under sommaren 2021 och granskning vintern 2021/2022. Under 
samrådet och granskningen inkom 47 respektive 49 synpunkter på planförslaget. 
Dessa berörde till stora delar två områden i detaljplanen – byggrätt för 
flerbostadshus längs Djursgravsvägen samt förlängning av Tångvägen mot 
Näsuddsvägen.  
Detaljplanens syfte är att skapa tomter för flerbostadshus, villor, radhus, parhus 
eller kedjehus längs med befintlig infrastruktur, nära kollektivtrafik, skolor, havet och 
fin natur inom gångavstånd. Planen ska utreda förutsättningarna för vilken typ av 
byggnation som är bäst lämpad inom respektive delområde. 
Planen ska även möjliggöra en förlängning av Tångvägen ut till Näsuddsvägen där 
den möter Täppstigen och bildar en fyrvägskorsning. Näsuddsvägens utformning 
anpassas utifrån tillkommande utfarter från tomterna vilket bidrar till att stärka 
trafiksäkerheten och sänka farten i området.  
Tångvägen föreslås förlängas och möta Täppstigen och bildar på så vis en 
fyrvägskorsning med Näsuddsvägen. Längs med förlängningen och norrut skapas 
byggrätter för villor, radhus, parhus eller kedjehus. Planförslaget innebär fem nya 
utfarter mot Näsuddsvägen och fyra nya genom förlängningen av Tångvägen. 
Utifrån dagvattenutredningen diken föreslagits längs de nya tomterna inom allmän 
plats. 
I det södra området skapas byggrätter för mindre flerfamiljshus. Bebyggelsen är 
indragen från Djursgravsvägen med en gemensam infart. Bebyggelsen föreslås 
som högst få vara 15 meter fördelat på fyra våningar.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Detaljplan för Näsuddsvägen - Antagande KF 
Plankarta Detaljplan för del av Stjärnholm 5:37 Näsuddsvägen - Antagande 
Planbeskrivning Detaljplan för del av Stjärnholm 5:37 - Antagande 
Granskningsutlåtande detaljplan för del av Stjärnholm 5:37 - Antagande 
PM Geoteknik DP Näsuddsvägen 
Dagvattenutredning DP Näsuddsvägen 
Naturvärdesinventering Näsuddsvägen / Korallvägen 
Protokoll 2022-05-18 - Msn § 41  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige; 
Detaljplanen med tillhörande planhandlingar antas. 
 
 
Förslag 
1. Dag Bergentoft (M), Patrik Renfors (V), Linus Fogel (S), Rune Tschemernjack    
   (S) och Britta Bergström (S) föreslår bifall till framskrivet förslag. 
2. Dag Bergentoft (M) föreslår att det inte byggs högre än två våningar inom  
    planområdet. Klas Lundberg (L) och Katarina Berg (M) instämmer. 
3. Dag Bergentoft (M) föreslår att det inte byggs hyresrätter inom planområdet.   
    Klas Lundberg (L) och Katarina Berg (M) instämmer. 
4. Patrik Renfors (V), Linus Fogel (S), Rune Tschemernjack (S) och Britta   
    Bergström (S) föreslår avslag till Dag Bergentofts (M) förslag 2 och 3. 

 5. Jan-Eric Eriksson (SD) föreslår att fastigheten Kajan tas bort ur föreslagen  
     detaljplan. 
6. Linus Fogel (S) föreslår avslag till Jan-Eric Erikssons (SD) förslag 6. 
 
Ajournering 
14.30 - 14.45 
 
 
Beslutsgång 
1. Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att kommunstyrelsen  
    beslutar enligt förslaget. 
2. Ordförande ställer Dag Bergentofts (M) förslag 2 mot Patrik Renfors (V) med     
    fleras förslag 4 om avslag och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att  
    avslå Dag Bergentofts (M) förslag 2. 
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3. Ordförande ställer Dag Bergentofts (M) förslag 3 mot Patrik Renfors (V) med     
    fleras förslag 4 om avslag och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att  
    avslå Dag Bergentofts (M) förslag 3. 
4. Ordförande ställer Jan-Eric Erikssons (SD) förslag 5 mot Linus Fogels (S) förslag 6   
    om avslag och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att avslå Jan-Eric  
    Erikssons (SD) förslag 5. 
 
 
Reservationer 
1. Dag Bergentoft (M), Katarina Berg (M) och Klas Lundberg (L) reserverar sig mot  
   besluten 2 och 3 enligt följande; 
 
"Det är ett genomarbetat och bra underlag för beslut. Vi ser det som viktigt att det 
finns en genomtänkt plan för samhällsbyggnation och att det byggs varsamt.  

Vid genomgången av ärendet har vi  tagit del av inkomna synpunkter och försökt att 
göra en värdering. Vi bifaller förslag till detaljplan men lämnar ett säryrkande.  

• Att det inte byggs högre fastigheter än två plan.  
• Att det inte byggs hyresrätter inom planen. 

Det finns idag ett stort behov och efterfrågan på villatomter. Vi ser positivt på att det 
planeras för att byggas villor, radhus, kedjehus. 

När vi läst synpunkter samt samtalat med boende i närområden så blir det klargjort 
att man har tydliga synpunkter på högre bebyggelse – att det inte passar in i 
området. Det instämmer vi i. 

I bostadsförsörjningsplanen är vi överens om att ha en god fördelning av 
hyresrätter, BRF samt egna hem med ca 1/3-del av var. 

Vi anser att andelen hyresrätter som byggs idag och planeras att byggas är alldeles 
för högt.  

I norra Peterslund har KBAB (Kustbostäder AB) 74 hyresrätter. I Danvik har 
fastighetsbolaget Vinterklasen 26 hyresrätter. Utmed Jogersövägen byggs nu 72 
lägenheter av HSB.  

KBAB ska bygga 48 lägenheter vid Järntorget. Dessutom har KBAB alldeles för hög 
andel outhyrda hyresrätter för tillfället. 

Sedan tidigare har Kommunstyrelsen lämnat en markanvisning till bostadsbolaget 
Acasa som planerar att bygga ca 100 hyresrätter i Inskogen. Ytterligare ett bolag 
har fått markanvisning för byggande av ca 55-65 hyresrätter i Inskogen. 

Vi frågar oss vem som ska bo i alla dessa hyresrätter och vi ser inte heller den 
efterfrågan." 
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2. Jan-Eric Eriksson (SD) reserverar sig mot beslut 4 enligt följande; 
"Sverigedemokraterna Oxelösund  reserverar sig mot beslutet att ej , enligt vårt yrkande , 
lyfta ut  den planerade fastigheten Kajan ur nämnda  detaljplan.  
Att, enligt framskrivet förslag,  ge möjlighet att uppföra ett flerbostadshus med en nockhöjd 
på 15 meter, på den lilla kil  av vacker natur som finns mellan Djursgravsvägen och den 
idag flitigt anlitade gång och cykelvägen anser  vi  helt förkastligt. 
Vidare anser vi rent allmänt att, vid en exploatering av  vår gemensamma mark i 
kommunen,  man i mycket högre grad behöver beakta  våra medborgares synpunkter  på 
hur de vill att deras Oxelösund skall  utformas." 

 
 
Särskilt yttrande 
Göran Bernhardsson (KD), Anders Berglund (M) och Eva Lantz (M) ställer sig bakom 
Dag Bergentofts (M) reservation enligt följande särskilda yttrande; 
 
"Det är ett genomarbetat och bra underlag för beslut. Vi ser det som viktigt att det 
finns en genomtänkt plan för samhällsbyggnation och att det byggs varsamt.  

Vid genomgången av ärendet har vi tagit del av inkomna synpunkter och försökt att 
göra en värdering. Vi bifaller förslag till detaljplan men lämnar dessutom ett 
säryrkande.  

• Att det inte byggs högre fastigheter än två plan – inom planen. 

• Att det inte byggs hyresrätter inom planen. 

Det finns idag ett stort behov och efterfrågan på villatomter. Vi ser positivt på att det 
planeras för att byggas villor, radhus, kedjehus. 

När vi läst inkomna synpunkter samt samtalat med boende i närområden så står det 
klart att man har tydliga synpunkter på högre bebyggelse – att det inte passar in i 
området. Vi instämmer i detta. 

I kommunens bostadsförsörjningsplan är vi överens om att ha en god fördelning av 
hyresrätter, bostadsrätter samt egna hem med ca 1/3-del av var. 

Vi anser därför att andelen hyresrätter som byggs och planeras att byggas är alldeles 
för högt.  

I norra Peterslund har KBAB (Kustbostäder AB) 74 hyresrätter. I Danvik har 
fastighetsbolaget Vinterklasen 26 hyresrätter. Utmed Jogersövägen byggs nu 72 
lägenheter av HSB.  

KBAB ska bygga 48 lägenheter vid Järntorget.  
Dessutom har KBAB alldeles för hög andel outhyrda hyresrätter för tillfället. 

Sedan tidigare har Kommunstyrelsen lämnat en markanvisning till bostadsbolaget 
Acasa som planerar att bygga ca 100 hyresrätter i Inskogen. Ytterligare ett bolag har 
fått markanvisning för byggande av ca 55 - 65 hyresrätter i Inskogen. 
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Vi frågar oss vem som ska bo i alla dessa hyresrätter och vi ser heller inte den 
efterfrågan.  

Vi beklagar beslutet om att inte beakta dessa synpunkter" 

 
______ 
 
Beslut till: 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, plan (För åtgärd) 
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Ks § 70        Dnr MEX.2022.36               
 
 
Försäljning Ställverksområde, del av Stjärnholm 5:1   
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsens ordförande samt kommunchef ges i uppdrag att underteckna  
   försäljningshandlingar för nedväxlingsområde samt ställverksområde. 
2. Kommunstyrelsens ordförande samt kommunchef ges i uppdrag att underteckna  
    avtal om ersättning för miljöskadeersättning för Tegeltorp. 
 
Sammanfattning 
Oxelösunds kommuns fortsatta positiva möten, resonemang och förhandlingar med 
Vattenfall fortskrider. Agendan rör dragningen av de två nya 130kW ledningarna 
som är en förutsättning för SSAB:s omställning till fossilfri produktion. 
En förutsättning för dragningen är att det vid korsningen av de nya ledningarna samt 
de befintliga ledningarna byggs ett nytt ställverk. Kommunstyrelseförvaltningen och 
Vattenfall har diskuterat de olika alternativa platserna varvid området kring ängen 
vid Tegeltorp har ansetts som det bästa alternativet. Vattenfall har under vintern 
inkommit och erhållit ett positivt förhandsbesked för bygglov för platsen. 
I enlighet med kommunens riktlinjer vid försäljning av kommunal mark har en 
värdering tagits fram för ställverksområdet. I de fortsatta mötena med Vattenfall har 
det sorterats ut tre delområden. Ställverksområdet, nedväxlingsområdet samt 
området kring huset vid Tegeltorp. Dessa redovisas med ytor i värderingen från 
Forum Fastighetsvärdering. 
Ärendet behandlades vid Kommunstyrelsesammanträdet den 27:e april och 
återremitterades då för komplettering. Komplettering har nu skett och nytt förslag till 
avtal för markköp har tagits fram. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut 
av kommunstyrelsen är därmed sammanfattningsvis: 
Ställverksområde med 10 100 kvm med till ett pris om 250 kr kvadratmetern samt 
Nedväxlingsområde med 5900 kvm med ett pris om 15 kr ger totalt ett 
försäljningsvärde om 2 613 500kr. Vid försäljning ges Vattenfall i uppdrag att via 
Lantmäteriförrättning reglera in båda dessa områden till en ny fastighet som 
Vattenfall äger med servitutsrätt på tillfartsväg.  
Kommunstyrelsen ger Kommunstyrens Ordförande samt Kommunchef i uppdrag att 
underteckna dessa avtal. 
För Tegeltorp och miljöskadeersättningen ger Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens 
Ordförande samt Kommunchef i uppdrag att underteckna separat avtal med 
ersättningsbelopp på 220 000 kr. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks, försäljning del av Stjärnholm 5:1, ställverksområde 
PM Miljöskada Tegeltorp 
Karta försäljningsområde 
Ersättningsbedömning Ställverksområde 
Miljöskadeståndsavtal,220516 
Köpekontraktställverk220516  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
Ge kommunstyrelsens ordförande samt kommunchef i uppdrag att underteckna 
försäljningshandlingar för nedväxlingsområde samt ställverksområde. 
Ge kommunstyrelsens ordförande samt kommunchef i uppdrag att underteckna 
avtal om ersättning för miljöskadeersättning för Tegeltorp. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att kommunstyrelsen 
beslutar enligt förslaget. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Mark-och exploateringsstrateger (För åtgärd) 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (För kännedom) 
Ekonomienheten (För kännedom) 
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Ks § 71        Dnr MEX.2020.142               
 
 
Förlängd markanvisning Bo Klok – Sjögatan  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
BoKlok AB tilldelas förlängd markanvisningstid till 2022-12-31 för aktuellt 
markområde enligt markanvisning Ks 2021, § 6, för Sjögatan.  
 
 
Sammanfattning 
I enlighet med tidigare kommunstyrelsebeslut (Ks 2021, § 6) genomfördes i januari 
2021 en markanvisning för den detaljplan som kallas Sjögatan.  
Exploateringsområdet är en gammal havsvik som är uppfylld på slutet av 1950 talet. 
Redan vid detaljplaneprocessen gjordes markundersökningar som bekräftade att 
delar av området var uppfyllt med bl a hyttsten. Det har gjort att projektet redan från 
start redovisats med 0 kr i intäkt, då saneringskostnaden varit osäker. 
I en markanvisning ska exploatören vidta sina projekteringsåtgärder för att 
säkerställa att projektet kan startas när markanvisningstiden tar slut. Inom ramen för 
det har BoKlok AB bland annat utfört en fördjupad geoteknisk undersökning. Vid 
sidan av bekräftelsen på hyttsten har även alfater, bensin, på 3 meters djup hittats. 
Det har föranlett kommunstyrelseförvaltningen att genomföra ett större arbete 
tillsammans med Afry AB och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet 
för att utreda alternativ för vidare agerande. Detta har tagit tid. 
Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med Bo Klok AB och konsult Afry AB 
under en längre tid arbetat med att ta fram kostnad för sanering av mark i aktuellt 
område. Detta arbete har försvårats vad avser omfattning och tjocklek vad avser 
hyttsensförekomster inom området. För att få en fullständig bild rekommenderas att 
området gås igenom med markradar. Därmed kan det säkerställas om föreliggande 
förekomster kan prövas om de kan utgöra för grund för kommande byggnation eller 
om dessa behöver saneras.  Bo Klok är fortsatt intresserade av att göra projektet. 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut är att förlänga markanvisningen, så 
att dessa kostnader kan tas fram under den perioden. 
I kommunens riktlinjer för markanvisning framgår att en markanvisning gäller i 8 
månader. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 1 september 2021 (Ks 
§ 116) att tilldela BoKlok förlängning på nu gällande markanvisning till och med den 
30 maj 2022.  
Denna tid har löper ut 2022-05-31 varför markanvisningen behöver förlängas med 
hänvisning till de extraordinära frågeställningar som finns avseende sanering och 
geoteknik inom exploateringsområdet.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks förlängning markanvisning   
 
 
Dagens sammanträde 
 
Framskrivet förslag 
BoKlok AB tilldelas förlängd markanvisningstid till 2022-12-31 för aktuellt 
markområde enligt markanvisning Ks 2021, § 6, för Sjögatan.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att kommunstyrelsen 
beslutar enligt förslaget. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Mark-och exploateringsstrateger (För åtgärd) 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (För kännedom) 
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Ks § 72        Dnr KS.2021.112               
 
 
Uppföljning av internkontrollplan 2022  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan per maj 2022 
godkänns. 
 

2. Kommunchefen får i uppdrag att återrapportera resultatet av vidtagna 
åtgärder på kommunstyrelsens sammanträde 23 november 2022. 

 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har fastställt en internkontrollplan för styrelsens verksamheter 
2022. Enligt internkontrollplan ska följande rutiner/system granskas inför 
redovisning till kommunstyrelsen i maj 2022: 
o Behörighet till IT-system 
o Rutin för rehabilitering 
o Koncerngemensamma styrdokument och policyer 
o Styrdokument 
o Handlingsplan för systematiskt arbetsmiljö-, säkerhets- och hälsoarbete (SSAM) 

Kommunstyrelseförvaltningen har följt upp rutinerna/systemen i enlighet med de 
kontrollmoment som fastställts i internkontrollplanen.  
Förvaltningen har noterat avvikelser inom samtliga granskade rutiner/system. 
Konsekvenserna bedöms som ”kännbara”, med innebörden att de kan uppfattas som 
besvärande för intressenter och för kommunen. 
Av uppföljningen framkommer att det finns planerade eller vidtagna åtgärder för att 
komma till rätta med avvikelserna och förvaltningen bedömer att avvikelserna 
kommer att vara avhjälpta under 2022. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att redovisningen godkänns samt att 
kommunchefen får i uppdrag att följa arbetet med förbättringsåtgärder och 
återrapportera till kommunstyrelsen i november 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-10, Uppföljning av IKP per maj 2022  
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Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 

1. Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan per maj 2022 
godkänns. 
 

2. Kommunchefen får i uppdrag att återrapportera resultatet av vidtagna 
åtgärder på kommunstyrelsens sammanträde 23 november 2022. 

 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunchef (för åtgärd) 
Digitaliseringschef (för åtgärd) 
HR-chef (för åtgärd) 
Kanslichef (för åtgärd) 
Kommunrevisorerna (För kännedom) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2022-06-01   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 73        Dnr KS.2022.9               
 
 
Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 2022  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per april godkänns. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har ett anslag på 78 570 tkr som består av en grundbudget 79 
366 tkr och ett tilläggsanslag, 796 tkr. 
Kommunstyrelsen förutser i nuläget ett överskott på 2 268 tkr för helåret 2022. 
Orsaken till det positiva utfallet är främst intäkter från skogsavverkning och positiva 
avräkningar för köpt verksamhet under 2021. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks Ekonomisk uppföljning per april 2022 för kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningen Tertial 1 per april 2022  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
Kommunstyrelsens egen ekonomiska uppföljning per april godkänns. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att kommunstyrelsen 
beslutar enligt förslaget. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Controller (För kännedom) 
Ekonomichef (För kännedom) 
Kommunstrateg (För kännedom) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2022-06-01   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 74        Dnr KS.2022.8               
 
 
Ekonomisk uppföljning för hela kommunen 2022  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Den ekonomiska uppföljningen för kommunen som helhet per april godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
I mål och budget 2022 har kommunen ett budgeterat årsresultat på 8,1 mkr och ett 
resultat enligt kravet på balans i kommunernas ekonomi på 8,1 mkr.  
Resultatet för 2022 efter öronmärkningar kommer enligt prognosen att uppgå till 14,0 
mkr, vilket är en förbättring med 5,9 mkr gentemot budget.  
Verksamheterna bedömer ett sammanlagt budgetunderskott på -6,6 mkr, beroende 
på kultur- och fritidsnämndens överskott med 0,1 mkr, miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens överskott med 0,2 mkr, kommunstyrelsens överskott 
med 2,3 mkr, utbildningsnämndens underskott med - 4,0 mkr, vård- och 
omsorgsnämndens underskott med -5,1 mkr och övriga nämndernas underskott med 
-0,1 mkr. 
Exploateringsverksamheten bedöms att hålla sin budget på 7,5 mkr. Det finns 
fortfarande osäkerheter i denna prognos vilket främst beror på kommande kostnader 
för sanering i delar av de fastigheter som är aktuella för försäljning.  
I finansförvaltningen medför intäkterna från skatter och statsbidrag ett 
budgetöverskott på 17,9 mkr. Prognosen är baserad på SKR:s prognos från den 28 
april. Finansförvaltningens verksamhetskostnader och intäkter prognostiseras nå ett 
budgetöverskott på 2,0 mkr. 
Kostnaderna för pensioner bedöms bli lägre än budget, 1,2 mkr. Prognosen grundas 
på beräkningar från KPA, genom den senaste prognos som gjordes per april 2022. 
Avskrivningarna blir 5,7 mkr lägre än budgeterat, beroende på förra årets lägre 
investeringstakt.  
 
Finansnettot bedöms visa en positiv budgetavvikelse på 1,8 mkr vilket främst beror 
på lägre räntekostnader för lån.  
Kommunens reserv för oförutsedda utgifter är ursprungligen på 4,1 mkr. Beslut om 
tilldelning från reserven har skett på 0,6 mkr till utbildningsnämnden för finansiering 
av avräkning barn- och elevpeng för januari och februari. Ett lägre PO-pålägg 
(personalomkostnadspålägg) har medfört en omfördelning på 3,5 mkr från 
nämndernas budget till reserven. Resterande del av reserven på 6,9 mkr förväntas gå 
åt under året.  
Reserven för löneökning av prioriterade grupper är ursprungligt på 4,0 mkr. Beslut om 
tilldelning har skett på 3,0 mkr. En ytterligare tilldelning på 0,9 mkr förväntas ske 
under året.  
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen  2022-06-01  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
I bokslut 2021 gjordes öronmärkningar under balanskravsresultatet i form av en 
avsättning på 11,5 mkr. Under 2022 blir öronmärkningar utnyttjande som en vanlig 
kostnad och påverkar resultatet. Om vi gör ett positivt balanskravsresultat 2022 
händer inget. Gör vi däremot ett negativt balanskravsresultat som beror på 
öronmärkningen kommer vi att hävda synnerliga skäl för överdraget. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks Ekonomisk uppföljning per april 2022 för hela kommunen 
Resultaträkning 2022, kommunen per april  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
Den ekonomiska uppföljningen per april godkänns. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att kommunstyrelsen 
beslutar enligt förslaget. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Controller (För kännedom) 
Ekonomichef (För kännedom) 
Kommunstrateg (För kännedom) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2022-06-01   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 75        Dnr KS.2022.71               
 
 
Bidrag för sjuklönekostnader2022  
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Omfördelning av ersättning för sjuklön mellan finansförvaltning och respektive 
nämnd fastställs enligt följande; 
Kommunstyrelsen                                      143 tkr 
Utbildningsnämnden                               2 278 tkr 
Vård- och Omsorgsnämnden:                2 417 tkr  
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden        32 tkr 
Kultur och fritidsnämnden                             59 tkr 
Totalt    4 929 tkr 
 
 
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 resterande del av året. I början av 
2021 beslutade regeringen att för sjuklönekostnader som överstiger det normala 
förlängs ersättningen till och med mars 2022.  
Förslag till fördelning från finansförvaltning till respektive nämnd framgår nedan. 
Utöver utbetald ersättning för perioden januari till mars 2022 innehåller förslaget den 
ersättning som tillkommit kommunen under 2021, men som på grund av sen 
utbetalning inte kunde fördelas föregående år samt engångsersättning för allmänt 
höga sjuklönekostnader.  
Kommunstyrelsen                                       143 tkr 
Utbildningsnämnden                               2 278 tkr 
Vård- och Omsorgsnämnden:                2 417 tkr  
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden        32 tkr 
Kultur och fritidsnämnden                             59 tkr 
Totalt    4 929 tkr 
Förslag till fördelning av ersättning för sjuklön mellan finansförvaltning och 
respektive nämnd föreslås fastställas. 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen  2022-06-01  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Bidrag för sjuklönekostnader  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
Föreslagen omfördelning av ersättning för sjuklön mellan finansförvaltning och 
respektive nämnd fastställs  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att kommunstyrelsen 
beslutar enligt förslaget. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Controller (För åtgärd) 
Förvaltningschefer kommunens förvaltningar (För kännedom) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2022-06-01   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 76        Dnr KS.2022.24               
 
 
Firmatecknare för kommunstyrelsen  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Handlingar/skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska, i de fall styrelsen 

inte beslutat om annan firmatecknare, undertecknas av ordföranden Catharina 
Fredriksson. Vid ordförandens förfall undertecknar 1:e vice ordföranden Linus 
Fogel eller 2:e vice ordföranden Patrik Renfors. 

2.    Handlingar / skrivelser kontrasigneras av kommunchef Johan Persson eller vid 
hans förfall av ekonomichef Magnus Petersson. Kontrasignering kan även ske 
av controller Margrita Sjöqvist när det gäller låneförbindelser eller borgen. 

3. För följande ärenden: 
• Utföra anvisningar på kommunens bank eller posträkning 
• Kvittera eller överlåta till kommunen eller dess nämnder, ställda checkar 

eller postremissväxlar 
• Kvittera ut värdepost som ankommer till kommunen eller dess nämnder; 
      bemyndigas följande personer, två i förening, att teckna kommunens firma 

 
a. ekonomichef Magnus Petersson 
b. controller Margrita Sjöqvist  
c. fastighetsekonom Sarah Heltborg Ronélius 
d. redovisningsekonom Tove Bondestad 
e. ekonom Henrik Lewerissa 
f. ekonomihandläggare Cecilia Österberg 
g. ekonomihandläggare Karin Nilsson 
h. verksamhetsekonom Hanna Taflin 
i. verksamhetsekonom Pål Näslund  

 
 
Sammanfattning 
Firmatecknare är den eller de personer som har rätt att skriva under i kommunens 
namn med rättsligt bindande verkan. Förändringar i organisationen gör att det finns 
behov av ett nytt beslut om firmatecknare. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Firmatecknare för kommunstyrelsen 220427  
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen  2022-06-01  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 

1 Handlingar/skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska, i de fall styrelsen inte 
beslutat om annan firmatecknare, undertecknas av ordföranden Catharina Fredriksson. 
Vid ordförandens förfall undertecknar 1:e vice ordföranden Linus Fogel eller 2:e vice 
ordföranden Patrik Renfors. 

2 Handlingar / skrivelser kontrasigneras av kommunchef Johan Persson eller vid hans 
förfall av ekonomichef Magnus Petersson. Kontrasignering kan även ske av controller 
Margrita Sjöqvist när det gäller låneförbindelser eller borgen. 

3 För följande ärenden: 
• Utföra anvisningar på kommunens bank eller posträkning 
• Kvittera eller överlåta till kommunen eller dess nämnder, ställda checkar eller 

postremissväxlar 
• Kvittera ut värdepost som ankommer till kommunen eller dess nämnder; 
      bemyndigas följande personer, två i förening, att teckna kommunens firma 

 
j.  ekonomichef Magnus Petersson 
k.  controller Margrita Sjöqvist  
l.  fastighetsekonom Sarah Heltborg Ronélius 
m.  redovisningsekonom Tove Bondestad 
n.  ekonom Henrik Lewerissa 
o.  ekonomihandläggare Cecilia Österberg 
p.  ekonomihandläggare Karin Nilsson 
q. verksamhetsekonom Hanna Taflin 
r.  verksamhetsekonom Pål Näslund  

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att kommunstyrelsen 
beslutar enligt förslaget. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Utsedda 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2022-06-01   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 77        Dnr KS.2022.69               
 
 
Medfinansiering, Leader Kustlinjen  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Medfinansiering av Leader Sörmlandskusten med 174 tkr per år fördelat på 

betalningsperioden 2023-2027 godkänns. 
 
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef ges i uppdrag att underteckna 

medfinansieringsintyg för Leader Sörmlandskusten 2023 - 2027. 
 
 
Sammanfattning 
Oxelösunds kommun är en av fem kommuner som ingår i föreningen Leader 
Sörmlandskustens geografiska område. Innevarande programperiod för Leader 
Sörmlandskusten avslutas 31 december 2022. Fram till och med 2021 har föreningen 
fattat beslut om ett 50-tal lokala utvecklingsprojekt till ett värde av drygt 30 mkr. Årlig 
medfinansiering för perioden 2015 – 2022 har enligt kommunstyrelsens beslut varit 
200 tkr per år. 
Leader Sörmlandskusten har lämnat in ett förslag till strategi till Jordbruksverket för 
perioden 2023–2027. Avsikten med den nya strategin är att den ska bidra till 
utveckling av landsbygderna i kommunerna Salem, Södertälje, Botkyrka, Trosa, 
Oxelösund och Nyköping under perioden 2023–2027.  Strategin har arbetats fram i 
dialog med representanter från invånare, samverkande kommuner, myndigheter, 
organisationer, föreningar och näringsliv.  
Strategin ligger till grund för Jordbruksverkets beslut om Leader Sörmlandskustens 
medverkan i det nationella Leader-programmet. Jordbruksverkets beslut förväntas 
fattas juni månad 2022. 
Oxelösunds kommun har skrivit på avsiktsförklaring om fortsatt engagemang i 
Leaderområdet på samma premisser som nuvarande period. Kommunens årliga 
medfinansiering (LAG-potten) är för hela perioden 2023-2027 860 tkr. Fördelat per år 
är den föreslagna medfinansieringen 174 tkr. 
Leader Sörmlandskusten begär nu att kommunerna förbinder sig att fortsätta sitt 
engagemang tillsammans med Leader. Vid ett förbindande bekräftas detta via ett s.k. 
medfinansieringsintyg som ska vara inlämnat senast i oktober 2022. 
Kommunstyrelsen föreslås godkänna medfinansiering av Leader Sörmlandskusten 
med 174 tkr per år fördelat på betalningsperioden 2023-2027 och att ge 
kommunstyrelsens ordförande och kommunchef i uppdrag att underteckna 
medfinansieringsintyg för Leader Sörmlandskusten 2023-2027. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Medfinansiering, Leader Sörmlandskusten 2023--2027 
Medfinansiering för ny programperiod för Leader Sörmlandskusten 
Undertecknad avsiktsförklaring - stöd inom Leader 
Underlag till Oxelösund brev 2.docx  
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen  2022-06-01  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
Medfinansiering av Leader Sörmlandskusten med 174 tkr per år fördelat på 
betalningsperioden 2023-2027 godkänns. 
 
Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef ges i uppdrag att underteckna 
medfinansieringsintyg för Leader Sörmlandskusten 2023 - 2027. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att kommunstyrelsen 
beslutar enligt förslaget. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Leader Sörmlandskusten 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2022-06-01   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 78        Dnr KS.2022.85               
 
 
Trafikbeställning kollektivtrafik 2023  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
I Trafikbeställning för 2023 önskar Oxelösunds kommun en för normalläge oförändrad 
trafikvolym. Kommunen önskar att skollinjen till Nyköping, linje 615, som i sin helhet 
finansieras av Oxelösunds kommun i grunden trafikeras som 2022. Det innebär att 
linje 615 kommer ha en avgång till Nyköping på morgonen (fyra bussar, ungefär 
samma tidsläge, men olika färdväg) och två avgångar från Nyköping på 
eftermiddagen.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Trafikbeställning 2023 Kollektivtrafik  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
Trafikbeställning 2023 daterad 2022-05-12 antas 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att kommunstyrelsen 
beslutar enligt förslaget. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet (För åtgärd) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2022-06-01   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 79        Dnr KS.2022.53               
 
 
Översyn av partistöd och arvoden  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Som kompletterande partistöd införs ett grundstöd på 18 500 kr per parti. 
2. Mandatstödet höjs med 2 000 kr per mandat till 20 500 kr. 
3. Frågan om finansiering överlämnas till mål- och budgetberedningen inför    
    budgetarbetet 2023-2025. 
 
 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningens kanslichef har på uppdrag av och enligt direktiv 
från arvodeskommittén sett över storlek och utformning av arvoden till 
förtroendevalda samt av partistöd.  
Arvodeskommittén konstaterar att kommunens arvoden till förtroendevalda ligger i 
nivå med jämförbara Sörmlandskommuner. Kommittén föreslår inga förändringar 
av arvoden. 
Arvodeskommittén konstaterar att kommunens utformning av partistöd skiljer sig 
från jämförelsekommunerna. Kommittén föreslår en ändring av kommunens 
riktlinjer för partistöd enligt alternativ 3.  
Medel för finansiering av höjt partistöd saknas i den nuvarande preliminära 
ekonomiska ramen för 2023-2025. Frågan behöver hanteras inom mål- och 
budgetberedningens arbete med den kommande budgeten. 
 
 
Beslutsunderlag 
Översyn av partistöd och arvoden. Tjänsteskrivelse från arvodeskommittén 2022-05-17   
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
1. Som kompletterande partistöd införs ett grundstöd på 18 500 kr per parti. 
2. Mandatstödet höjs med 2 000 kr per mandat till 20 500 kr. 
3. Frågan om finansiering överlämnas till mål- och budgetberedningen inför    
    budgetarbetet 2023-2025. 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen  2022-06-01  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att kommunstyrelsen 
beslutar enligt förslaget. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2022-06-01   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 80        Dnr KS.2022.2               
 
 
Delgivningar 2022  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna 
 
 
Delges 
Bedömning av Oxelösunds kommuns arbete enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
Tillsyn överförmyndarnämnden 2022  
 
______ 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2022-06-01   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 81        Dnr KS.2022.3               
 
 
Redovisning av delegationsbeslut  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa 
beslut ska 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 2022-06-01 
Beslutsfattare 
 

Beslutsdatum Punkt i del. 
ordn 

Beslutets innehåll i 
korthet 
 

Beslutet 
hittas 

Henny Larsson 220420 D.14. Antagande av LOK med 
Vårdförbundet 

Pärm på HR 

Richard Andersson 220504 F.4 Ramavtal Glasarbeten Avtalsdataba
sen 

Richard Andersson 220504 F.4 Tjänstekoncessionsavtal 
Förmånscykel 

Avtalsdataba
sen 

Marie Lindholm 220401-
220430 

B.12 Bifall, bostadsanpassning Castor BAB 

Johan Persson 2022-05-11 Övrigt Taxa för sotning mm 
2022 

Castor, Taxor 
2022 

Johan Persson 2022-05-12 C.4 Hörselslinga inv beslut Ekonomi 

Margrita Sjöqvist 2022-05-04 C.11 Omsättning av lån, 
Kommuninvest 20 mkr 

Ekonomi 

Margrita Sjöqvist 2022-05-04 C.11 Omsättning av lån, 
Kommuninvest 53 mkr 

Ekonomi 

Margrita Sjöqvist 2022-04-30 C.5 Avskrivning av osäkre 
fordringar < 25 000 kr, 
jan-apr 2022 

Ekonomi 

 
_____ 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2022-06-01   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 82        Dnr KS.2022.4               
 
 
Information från kommunalråd och kommunchef  
 
Kommunchefen informerar om 
 
• Migrationsverkets fördelningsbeslut gällande flyktingar från Ukraina 

• Kontinuitetshantering av verksamhetssystem på grund av möjliga cyberhot 

•  Insatsen En dag för Ukraina genomfördes under arrangemanget Ljus och värme 8 maj.  

• Hantering av -och beslut i- personalärende 

• Restaurangverksamhet vid Gästhamnen sommaren 2022 

• Kioskverksamhet vid Jogersö sommaren 2022 

• Kommun- och regionchefsträff 18 maj 

• Erbjudande om förmånscykel till kommunens anställda 

• Morgonpepp, ett nytt koncept i stället för tidigare företagsfrukostar 

• Undersökning av företagsklimat 2022 

• Projektet vid Stenvikshöjden 
 
Kommunstyrelsens vice ordförande informerar om 
• Remissvar på region Sörmlands Näringslivspolicy 

• Remissvar på reviderad Regional utvecklingsstrategi 

• Ersättningsanspråk från Medley 

• Aktivitetspark  

• Hörselslinga i sammanträdesrummet Hävringe 
______ 
 
 


