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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2022-05-11   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §17        Dnr KS.2022.11               
 
 
Val av justeringsledamöter  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Britta Bergström (S) och Tapio Helminen (M) väljs att justera dagens protokoll. 
______ 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2022-05-11   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §18        Dnr KS.2022.1               
 
 
Information och föredragningar 2022  
 
Utbildningsnämndens ordförande Britta Bergström (S) och utbildningschef Eva 
Svensson informerar om nämndens och förvaltningens verksamhet. 
______ 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2022-05-11   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §19        Dnr KS.2022.5               
 
 
Information från kommunstyrelsens ordförande  
 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om: 
 
• Investeringsprojekt för kommunens skolor 

• Renovering av Stjärnholms stall 

• Invigning av Discgolfbana  

• Sommarcampen för barn och unga 

• Resultat från NKI-undersökning genomförd av SKR kring lokala företags 
upplevelse av kommunens service. 

______ 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2022-05-11   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §20        Dnr KS.2018.160               
 
 
Valärenden och avsägelser kommunens nämnder och styrelse 
2019-2022  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Utbildningsnämnden 
Birgitta Luoto (S) väljs till ersättare i utbildningsnämnden 
______ 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2022-05-11   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §21        Dnr KS.2022.55               
 
 
Antagande av OPF-KL18  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 
antas 
 
Sammanfattning 
Sveriges kommuner och regioner har gett ut bestämmelser för omställningsstöd 
och pensioner för förtroendevalda. Kommunfullmäktige har tidigare antagit 
bestämmelserna för OPF-KL14 (KS.2014.34) och nu föreslås Kommunfullmäktige 
anta den uppdaterade bestämmelserna för OPF-KL18.  OPF-KL är indelat i 
omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Omställningsbestämmelserna tar 
sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade 
ekonomiska stöd. Förmånerna i pensionsbestämmelserna bygger på 
livsinkomstprincipen och är avgiftsbestämd i förhållande till PBF där pensionen var 
förmånsbestämd. Tillhörande tillämpningsanvisningar syftar till att precisera och 
underlätta tillämpningen av OPF-KL i Oxelösunds kommun.  
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2022-04-27 - Ks § 41 
Tjänsteskrivelse Antagande OPF-KL18 med tillämpningsanvisningar  
OPF-KL18.pdf 
Tillämpningsanvisningar Oxelösund, till OPFKL 18.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 
antas 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag och konstaterar att fullmäktige 
beslutar enligt förslaget. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunchef (För åtgärd) 
HR-chef (För åtgärd) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2022-05-11   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §22        Dnr KS.2021.116               
 
 
Taxor 2022  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställs. 
2. Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och tobaksvaror 

fastställs. 
3. Taxa för hantering av returpapper fastställs. 

 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde i november 2021 taxor för 2022. Efter fullmäktiges 
beslut har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden respektive Oxelö Energi AB noterat 
behov av tillägg samt justering av vissa taxor.  
För miljö- och samhällsbyggnadsnämndens del handlar det om en ny Taxa för handel 
med vissa receptfria läkemedel, folköl och tobaksvaror samt vissa justeringar av Taxa 
inom miljöbalkens område. 
För Oxelö Energis del handlar det om en komplettering av avfallstaxan för insamling 
och återvinning av returpapper, Fastighetsnära insamling (FNI). 
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot förslagen. 

 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2022-01-26 - Ks § 14 
Tjänsteskrivelse Ks - Taxor 2022 
Protokoll MSN 2021-12-14 § 106  
Förslag till Taxa för prövning och tillsysn inom miljöbalkens område 
Förslag till Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och tobaksvaror 
Returpappertaxa 2022 förslag 2021-12-09 
  
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens förslag 

1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställs. 
2. Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och tobaksvaror 

fastställs. 
3. Taxa för hantering av returpapper fastställs. 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige  2022-05-11  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag och konstaterar att fullmäktige 
beslutar enligt förslaget. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (FÅ) 
Oxelö Energi AB (FÅ) 
Kanslichef (FK) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2022-05-11   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §23        Dnr KS.2022.66               
 
 
Revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för Oxelösund 
kommuns verksamheter 2021   
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Ansvarsfrihet beviljas kommunstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i 

detta organ. Motivering: Beslutet motiveras med hänvisning till 
revisionsberättelsen. 

 
2. Ansvarsfrihet beviljas  

a. kultur- och fritidsnämnden,  
b. miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,  
c. utbildningsnämnden,  
d. vård- och omsorgsnämnden,  
e. Nyköping-Oxelösunds överförmyndarnämnd,  
f. nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård,   
g. Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma nämnd för intern 

service,  
h. patientnämnden, 
i. Trosa, Gnesta och Oxelösunds gemensamma växelnämnd samt  
j. de enskilda förtroendevalda i dessa organ. 

Motivering: Beslutet motiveras med hänvisning till revisionsberättelsen. 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen (KL) 5 kap 24 § besluta om 
ansvarsfrihet för föregående års verksamhet i styrelse, nämnder och enskilda 
förtroendevalda i dessa organ. 
Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas, inklusive de 
gemensamma nämndernas, verksamheter 2021 och tillstyrker att kommunfullmäktige 
beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i 
dessa organ. 
I enlighet med revisionens bedömningar föreslår kommunfullmäktiges presidie att 
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige  2022-05-11  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Beslutsunderlag 
KF presidie, förslag till beslut 2022-05-02 
Revisionsberättelse 2021.pdf 
Bilaga 1, Revisorernas redogörelse 2021.pdf 
Bilaga 2, EY Granskning av årsredovisning 2021.pdf 
Bilaga 3, Granskningsrapport 2021, Förab.pdf 
Bilaga 4, Granskningsrapport 2021, Kustbostäder AB.pdf 
Bilaga 5, Granskningsrapport 2021, Oxelö Energi AB.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunfullmäktiges presidies förslag 
 
1. Ansvarsfrihet beviljas kommunstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i 

detta organ. Motivering: Beslutet motiveras med hänvisning till 
revisionsberättelsen. 

 
2. Ansvarsfrihet beviljas  

k. kultur- och fritidsnämnden,  
l. miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,  
m. utbildningsnämnden,  
n. vård- och omsorgsnämnden,  
o. Nyköping-Oxelösunds överförmyndarnämnd,  
p. nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård,   
q. Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma nämnd för intern 

service,  
r. patientnämnden, 
s. Trosa, Gnesta och Oxelösunds gemensamma växelnämnd samt  
t. de enskilda förtroendevalda i dessa organ. 

Motivering: Beslutet motiveras med hänvisning till revisionsberättelsen. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om presidiets förslag och konstaterar att fullmäktige beslutar 
enligt förslaget. 
______ 
 
Beslut till: 
Granskade instanser (för kännedom) 
Revisionen (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2022-05-11   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §24        Dnr KS.2022.50               
 
 
Årsredovisning och ansvarsfrihet för Nyköpings-Oxelösunds 
Vattenverksförbund 2021  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbunds årsredovisning 2021 fastställs. 
2. Ansvarsfrihet beviljas för direktionen samt de enskilda ledamöterna för 2021. 
 
 
Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat förbundets 
årsredovisning.  
PwC bedömer att förbundets räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande. PwC 
bedömer vidare att det inte har framkommit något som ger anledning att anse att 
förvaltningsberättelsen och driftredovisningen inte är upprättad i enlighet med lag 
om kommunal bokföring (LKBR) och god redovisningssed. Förbundets 
investeringsredovisning bedöms som delvis upprättad i enlighet med LKBR och god 
redovisningssed. 
De förtroendevalda revisorerna instämmer i direktionens bedömning att de 
finansiella målen och målen för verksamheten har uppnåtts. Revisorerna tillstyrker 
att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda 
ledamöterna. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att årsredovisningen fastställs samt att 
direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för 2021. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2022-04-27 - Ks § 53 
Tjänsteskrivelse 2022-03-22, NOVF 
Årsredovisning 2021 NOVF undertecknad.pdf 
Granskning av årsredovisning 2021 - Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund 
Revisionsberättelse 2021, NOVF.pdf 
Revisorernas redogörelse för 2021, NOVF.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens förslag 
1. Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbunds årsredovisning 2021 fastställs. 
2. Ansvarsfrihet beviljas för direktionen samt de enskilda ledamöterna för 2021. 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige  2022-05-11  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag och konstaterar att fullmäktige 
beslutar enligt förslaget. 
______ 
 
Beslut till: 
Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbund (för kännedom) 
Nyköping kommun (för kännedom) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2022-05-11   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §25        Dnr KS.2022.10               
 
 
Bokslut för donationsfonderna 2021  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Upprättade årsredovisningar fastställs och kommunstyrelsens ledamöter beviljas full 
ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 
 
Sammanfattning 
Oxelösunds kommun förvaltar tre stiftelser (donationsfonder).  
Dessa tre stiftelser är: 
• Högstadiestiftelsen i Oxelösund, instiftad 1986, 
• Gymnasiestiftelsen i Oxelösund, instiftad 1986, och 
• Kulturstiftelsen i Oxelösund, instiftad 1986.  
Det egna kapitalet för dessa tre stiftelser uppgick till 1 199 tkr i bokslut 2021 (1 183 
tkr vid föregående årsskifte). Totalt för alla tre fonderna delades 38,5 tkr (40 tkr) ut. 
Fonden som riktar sig mot elever vid högstadiet i Breviksskolan delade ut 13,5 tkr  
(15 tkr).  
Fonden som riktar sig mot elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som studerar 
på gymnasiet delade ut 0 tkr.  
Fonden för kulturell verksamhet delade ut 25 tkr (25 tkr).  
Marknadsvärdet av stiftelsernas värdepapper uppgick till 1 547 tkr vid årets slut  
vilket är en ökning med 152 tkr (ökning med 177 tkr), vilket motsvarar en förändring 
med +10,9 % (ökning med 14,5 %).  
Stiftelserna har sina resp. förmögenheter gemensamt placerade i den samförvaltade 
depån Oxelösunds samförvaltning hos Öhman fonder.  
Revisionen har granskat samtliga stiftelser utan anmärkning och föreslår att 
kommunstyrelsens ledamöter beviljas full ansvarsfrihet för 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2022-04-27 - Ks § 50 
Tjänsteskrivelse Ks Bokslut för donationsfonderna 2021 
Sammandrag för Oxelösunds samfövaltade donationsstiftelser 2021.pdf 
Revisionsberättelser donationsstiftelser 2021.pdf  
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige  2022-05-11  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Upprättade årsredovisningar fastställs och kommunstyrelsens ledamöter beviljas full 
ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag och konstaterar att fullmäktige 
beslutar enligt förslaget. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunchef (För åtgärd) 
Ekonomichef (För åtgärd) 
Controller (För kännedom) 
Revision (För kännedom) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2022-05-11   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §26        Dnr KS.2022.43               
 
 
Mål och riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta förslag till koncerngemensamma mål 
och riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Oxelösunds kommun. 
 
 
Sammanfattning 
Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i 
kraft. Några år senare var bristerna i efterlevnaden så påtagliga att det tillsattes en 
utredning om hur lagen kunde förstärkas. Ändringarna i minoritetslagen trädde i 
kraft den 1 januari 2019. Syftet med lagen är att ge skydd för de nationella 
minoriteterna, att stärka deras möjlighet till inflytande samt att stödja de historiska 
minoritetsspråken så att de hålls levande.  
Lagen ställer krav på att kommunen ska anta mål eller riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete. Av förarbetena till lagen framgår att denna skyldighet kan 
skapa en ökad medvetenhet om minoritetspolitiken och ge en tydlig signal till 
samtliga kommuner att de berörs av grundskyddet i lagstiftningen. Det utökade 
skyddet gäller i kommuner som har anslutit sig i ett språkligt förvaltningsområde för 
finska, samiska eller meänkieli. 
Oxelösunds kommun har genom ett kommunfullmäktigebeslut 2013-12-18, § 127, 
fattat beslut om att ansöka hos regeringen om att kommunen ska anslutas till finskt 
förvaltningsområde. Med beslutet följer ett ansvar att uppfylla de krav som finns i 
minoritetslagen. Ansökan godkändes och Oxelösunds kommun anslöt sig till det 
finska förvaltningsområdet den 1 februari 2015. Som ett led i att uppfylla lagen har 
beslut fattats om en handlingsplan för finskt förvaltningsområde årligen mellan 
2015–2018 samt för samtliga nationella minoriteter mellan 2019–2021, (förlängd att 
gälla även under 2022). Besluten är fattade av koncernledningen. Utöver 
handlingsplanen finns målformulering "Oxelösunds kommun arbetar för att 
tillgodose sverigefinnarnas och de övriga nationella minoriteternas rättigheter" i 
kommunstyrelsens måldokument. 
Handlingsplanen för nationella minoriteter 2019–2021 hade relativt låg 
måluppfyllelse och det fattades därför beslut om att anlita PwC för att göra en 
utredning om kommunen uppfyller minoritetslagens krav och hur kan arbetet 
förbättras. I utredningen ingick även att omvärldsbevakning. Utredningen pågick 
under hösten och rapporten blev klar i december 2021. PwC rekommenderar att 
Oxelösunds kommun arbetar fram ett övergripande styrdokument på området som 
beslutas politiskt och som säkerställer att respektive nämnd inom ramen för sitt 
verksamhetsansvar tar fram egna riktlinjer/rutiner.  
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Kommunfullmäktige  2022-05-11  
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För att säkerställa måluppfyllanden föreslår PwC att kommunen etablerar ett system 
för uppföljning av nämndernas arbete och säkerställer en årlig återrapportering till 
kommunfullmäktige.  
Kommunfullmäktige föreslås därför besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
utarbeta förslag till koncerngemensamma mål och riktlinjer för arbetet med de 
nationella minoriteterna vilka kan inkluderas i Mål och budget för 2023-25. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2022-04-27 - Ks § 56 
Tjänsteskrivelse 2022-03-22, Nationella minoriteter 
Slutrapport, finskt förvaltningsområde Oxelösund.pdf 
Finskt förvaltningsområde, omvärldsanalys.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta förslag till koncerngemensamma mål 
och riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Oxelösunds kommun. 
 
 
Förslag 
1. Dag Bergentoft (M) föreslår att en ekonomisk redovisning görs för åren 2019-  
    2022 över kostnader, intäkter, dvs statsbidrag, hur det fördelats till nationella  
    minoriteter. 
2. Ulla Hulkko (SD) föreslår, beträffande samråd med skolungdomar och deras  
    föräldrar, att kommunen använder Schoolsoft för information till skolbarn och  
    deras föräldrar. 
3. Ulla Hulkko (SD) föreslår, beträffande samråd med gamla finnar (sic!) som är   
    födda i Finland, att en adresslista görs för att kunna skicka information via post. 
4. Catharina Fredriksson (S) och Patrik Renfors (V) föreslår avslag till Dag  
    Bergentofts (M) förslag 1. 
5. Dag Bergentoft (M), Catharina Fredriksson (S) och Patrik Renfors (V) föreslår  
    bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
1. Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag och konstaterar att fullmäktige  
    beslutar enligt förslaget. 
 
2. Ordförande frågar om Dag Bergentofts (M) förslag och konstaterar att fullmäktige  
    avslår förslaget. 
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Votering 
Votering begärs och genomförs med svarsalternativen JA -för bifall till Dag 
Bergentofts (M) förslag 1. NEJ -för avslag till Dag Bergentofts (M) förslag 1. 
Voteringen sammanräknas till 15 JA-röster och 16 NEJ-röster. 
Ordförande konstaterar att fullmäktige därmed avslår Dag Bergentofts (M) förslag 1. 
 
Reservation 
Ulla Hulkko (SD), Dagmara Mandrela (SD), Jan-Eric Eriksson (SD), Dag Bergentoft 
(M), Katarina Berg (M), Matti Koponen (M), Tapio Helminen (M), Anna-Maija 
Alajoki (M), Mårthen Backman (M), Odd Mattson, Hans Molin (M), Göran 
Bernhardsson, Bo Höglander (C) samt Björn Wintler (L) reserverar sig mot 
beslutet.  
 
Dag Bergentoft (M) lämnar följande skriftliga reservation; 
 
"Det är bra att Kommunstyrelsens ges i uppdrag att utarbeta koncerngemensamma 
mål och riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter. 
Det är bra att det framledes kommer att bli politiskt styrd verksamhet för att säkra 
upp att kommunen följer vad lagen föreskriver samt att ansvaret även åvilar andra 
nämnder inom ramen för sitt verksamhetsområde. 
 
Det som vi ser som viktigt är att samtidigt med uppdraget får en ekonomisk 
redovisning hur statsbidrag använts och om övriga medel även lagts till för att kunna 
ge den service men också följa lagstiftningen. Det blir då lättare att jämföra, få till 
eventuella ändringar, att prioritera. 
Åtgärder och ekonomi hör givetvis ihop. När det blir fler nämnder som ska 
involveras i arbetet för att uppfylla lagstiftningen så ska det också budgeteras, vilket 
PwC rekommenderar att det inkluderas i Mål- och  budget för 2023-2025. 
 
Att då från majoritetspartier få avslag på ett självklart yrkande känns märkligt och 
omotiverat." 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen (För åtgärd) 
Kommunchef (För kännedom) 
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Kf §27        Dnr KS.2021.118               
 
 
Svar på motion om införande av avgiftsfri undervisning i den nya 
Kulturskolan  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda kommunens ekonomiska 

förutsättningar för en avgiftsfri kulturskola samt att väga in frågan i arbetet med 
mål och budget 2023-2025. 

2.   Motionen anses besvarad 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige medgav 2021-09-15 (§ 84) Björn Johansson (MP) att lämna 
en motion om avgiftsfri undervisning i Kulturskolan. 
Utbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet och bedömer att en avgiftsfri 
kulturskola kan medföra utökningar, med merkostnader, och att det saknas 
medel för detta. Nämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. 
Kommunstyrelseförvaltningen delar utbildningsnämndens bedömning beträffande 
ekonomiska förutsättningar och föreslår att motionen ska avslås. 
Kommunstyrelseförvaltningen delar emellertid förslagsställarens bedömning om 
vikten av att göra kulturskolan tillgänglig för alla elever oavsett socioekonomiska 
förutsättningar. Förvaltningen föreslår därför att de ekonomiska möjligheterna för 
kommunen att införa avgiftsfri kulturskola, utreds och vägs in i det kommande 
arbetet med mål och budget inför 2023-2025. Uppdraget föreslås tilldelas 
utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2022-04-27 - Ks § 57 
Tjänsteskrivelse 2022-03-29, Avgiftsfri kulturskola 
Protokoll 2021-09-15 - Kf §84 
UN 2021-11-22, § 64.docx 
Ekonomiskt underlag från utbildningsförvaltningen 2022-03-23.docx  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens förslag 
1. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda kommunens ekonomiska 

förutsättningar för en avgiftsfri kulturskola samt att väga in frågan i arbetet med 
mål och budget 2023-2025. 

2.  Motionen anses besvarad 
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Förslag 
1. Björn Johansson (MP) föreslår bifall till motionen. 
2. Patrik Renfors (V) och Catharina Fredriksson (S) föreslår bifall till   
    kommunstyrelsens förslag 
 
Beslutsgång 
1. Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag och konstaterar att fullmäktige  
    beslutar enligt förslaget. 
2. Ordförande frågar om Björn Johanssons (MP) förslag och konstaterar att    
    fullmäktige avslår förslaget. 
 
 
Votering 
Votering begärs och genomförs med svarsalternativen JA -för kommunstyrelsens 
förslag. NEJ -för Björn Johanssons (MP) förslag. 
Voteringen sammanräknas till 29 JA-röster och 1 NEJ-röst samt att en ledamot 
avstår från att rösta. 
Ordförande konstaterar att fullmäktige därmed beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag och att Björn Johanssons (MP) förslag avslås. 
 
Reservation 
Björn Johansson (MP) reserverar sig mot beslutet enligt följande; 
"Förslaget i min motion till kommunfullmäktige 2021-09-15 om införande av avgiftsfri 
undervisning i den nya Kulturskolan i syfte att göra den tillgänglig för alla elever 
oavsett socioekonomiska förutsättningar har också behandlats av 
kommunfullmäktige 2021-11-10 efter mitt yrkande vid behandling av kommunens 
Taxor för 2022. Frågan om Kulturskolans avgifter 2022 återremitterades då för 
ytterligare information om kostnader. När ärendet efter återremissen behandlades i 
Kommunfullmäktige 2022-03-30 fastställdes emellertid ändå det ursprungliga 
avgiftsförslaget. Detta trots ett förslag från undertecknad om att finansiera 
Utbildningsnämndens beräknade inkomstbortfall om ca 300 tkr med öronmärkta 
medel av 2021 års resultat på motsvarande sätt som man finansierade arbetsskor 
till viss personal med 600 tkr och minska avsättningen till 
resultatutjämningsreserven 15 mkr med motsvarande belopp.     
 
Då kommunfullmäktige nu beslutar att motionen ska anses besvarad och åter 
beslutar att utreda kommunens ekonomiska förutsättningar för en avgiftsfri 
kulturskola reserverar jag mig härmed mot kommunfullmäktiges beslut." 
______ 
 
Beslut till: 

 Utbildningsnämnden (För åtgärd) 
 Förslagsställaren (För kännedom) 
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Kf §28        Dnr KS.2021.91               
 
 
Motion om anpassning av köken i kommunens skolor och förskolor 
från mottagningskök till tillagningskök  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses besvarad. 
 
Sammanfattning 
En motion har ställts av Björn Johansson (MP) till kommunfullmäktige gällande en 
utredning om anpassning av köken i kommunens skolor och förskolor från 
mottagningskök till tillagningskök, 2021-06-16   §70 .  
Kommunfullmäktige fastställde 2021-10-21, f § 94 presenterat förslag till 
Kostpolicy. Denna revidering av Kostpolicyn bygger på utredningen ”Utredning 
gällande måltidens betydelse för det livslånga lärandet” som fastställdes av 
Kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 2:a juni 2021 (KS 2021§ 91). Vid 
samma tidpunkt beslutande kommunstyrelsen att om en enhet ska ha 
tillagningskök eller mottagningskök beslutas vid varje nybyggnations-eller 
ombyggnationsbeslut. 
Utbildningsnämnden har på remiss behandlat förslaget enligt motionen och anser 
att den i motionen efterfrågade funktionen redan är uppfylld och anser motionen vara 

tyrelseförvaltningen hänvisar till kommunens kostpolitiska program och har besvarad. Kommuns
inget mer att tillägga 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2022-04-27 - Ks § 58 
Tjänsteskrivelse, motion om anpassning av kök  
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Motionen anses besvarad. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag och konstaterar att fullmäktige 
beslutar enligt förslaget. 
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Reservation 
Björn Johansson (MP) reserverar sig mot beslutet enligt följande; 
"I min motion till kommunfullmäktige gällande en utredning om anpassning av köken 
i kommunens skolor och förskolor från mottagningsköktill tillagningskök yrkade jag 
konkret att kostnader för anpassning av de befintliga köken i den nya Oxelöskolan 
och nyligen renoverade Peterslundsskolan skulle utredas. Detta mot bakgrund av 
att besluten om nybyggnation respektive ombyggnation för båda dessa köksenheter 
till mottagningskök tagits innan kommunstyrelsens beslut 2021-06-02 om att 
ställningstagandet till om en skolenhet ska ha tillagningskök eller mottagningskök 
ska beslutas vid varje nybyggnations- eller ombyggnationsbeslut och att kostnader 
för respektive alternativ inte tidigare finns redovisade.      
 
Då kommunfullmäktige trots avsaknad av dessa för motionens besvarande 
väsentliga kalkylunderlag anser att motionen ska anses besvarad reserverar jag mig 
härmed mot kommunfullmäktiges beslut." 
 
______ 
Beslut till: 
Förslagsställaren (FK)  
Kostchef (FK) 
Förvaltningschef, utbildningsförvaltningen (FK) 
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Kf §29        Dnr KS.2021.88               
 
 
Svar på medborgarförslag om minnesplats för civila och 
militära utlandsveteraner i fredsbevarande tjänst  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Medborgarförslaget beviljas. 
2. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag till hur en minnes- 
    plats kan utformas. Kostnad för minnesplatsen ska uppgå till maximalt 200 tkr. 
3. Förslaget ställs till kommunstyrelsen för godkännande och ställningstagande till     
    finansiering via styrelsens investeringsreserv. 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige medgav 2021-06-16, § 55, Södra Sörmlandsgruppen av 
Sveriges veteranförbund att lämna ett medborgarförslag om att etablera en 
minnesplats för civila och militära utlandsveteraner i fredsbevarande tjänst. 
Önskemålet är att minnesplatsen ska kunna invigas på veterandagen 29 maj 2023. 
Ärendet har remitterats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN) samt till 
kultur- och fritidsnämnden (KFN) med begäran om yttrande.  
MSN tar inte ställning i frågan men bedömer att förutsättningar för att iordningsställa 
en minnesplats finns. KFN ställer sig positiv till förslaget. Båda nämnderna saknar 
medel för finansiering av en minnesplats. 
Kommunstyrelseförvaltningen ser inga hinder för att uppföra en minnesplats. 
Finansiering kan ske via kommunstyrelsens investeringsreserv.  
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget beviljas samt att kultur- och 
fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag till hur en minnesplats 
kan utformas. Återrapportering föreslås göras till kommunstyrelsen för 
godkännande och ställningstagande till finansiering via investeringsreserven. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2022-04-27 - Ks § 59 
Tjänsteskrivelse 2022-03-29, minnesplats för veteraner 
Protokoll 2021-06-16 - Kf §55 
Medborgarförslag om minnesplats för civila och militära utlandsveteraner i 
fredsbevarande tjänst - Signatur 
Kompletterande information avseende medborgarförslag om minnesplats för civila 
och militära utlandsveteraner  
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Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens förslag 
1. Medborgarförslaget beviljas. 
2. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag till hur en minnes- 
    plats kan utformas. Kostnad för minnesplatsen ska uppgå till maximalt 200 tkr. 
3. Förslaget ställs till kommunstyrelsen för godkännande och ställningstagande till     
    finansiering via styrelsens investeringsreserv. 
 
 
Förslag 
Patrik Renfors (V), Dag Bergentoft (M), Catharina Fredriksson (S) och Bo 
Höglander (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Beslutsgång 
Förslagsställaren (FK)  
Kostchef (FK) 
Förvaltningschef utbildningsförvaltningen (FK) 
______ 
 
Beslut till: 
Kultur- och fritidsnämnden  (För åtgärd) 
Kanslichef (För kännedom) 
Förslagsställarna (För kännedom) 
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Kf §30        Dnr KS.2022.77               
 
 
Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om extra 
statligt stöd till föräldrastöd i kommuner   
 
Göran Bernhardsson (KD) har 2022-03-30 (§ 16) ställt följande interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande; 
"I den budget som vi kristdemokrater förhandlade fram i höstas, och som vann 
majoritet i riksdagen, finns det ett antal satsningar som vi ska vara stolta över. En 
post som vi bör bevaka är de medel som avses gå till föräldrastödsprogram. 

Riksdagen avsatte totalt 100 mkr till detta ändamål år 2022, och för åren 2023 och 
2024 finns det 200 mkr för respektive år. Pengarna betalas ut av Skatteverket, 
tillsammans med övriga medel på statens anslag inom "Allmänna bidrag till 
kommuner". 

Utbetalningen sker löpande under året, med en tolftedel av summan varje månad, 
tillsammans med kommunalskattemedlen. 

Det är positivt att det inte behövs någon särskild rekvisition för att kommunerna ska 
erhålla dessa medel, utan de betalas ut automatiskt. Det finns inget 
ansökningsförfarande och inget som ska återredovisas i efterhand. 

Det är dock negativt att det inte går att se om dessa medel går till just 
föräldrastödsprogram. Om man inte ser upp kan pengarna med andra ord "försvinna" 
i det stora svarta hålet. 

För oss kristdemokrater är det förstås prioriterat att de extra medel som nu går ut i 
kommunerna verkligen används till föräldrastöd. Arets medel på 100 mkr fördelas på 
alla landets kommuner och man bör grovt kunna räkna med att Oxelösunds andel är 
ca 100 tkr. För åren 2023 resp. 2024 torde beloppet följaktligen bli ca 200 tkr per år. 

Tack vare riksdagens budgetbeslut finns det alltså extra resurser som vi i kommunen 
kan satsa utöver det som redan tidigare finns i befintlig budget och pågående arbete." 

 
Dagens sammanträde 
Kommunstyrelsens ordförande har överlämnat besvarandet till vård- och 
omsorgsnämndens ordförande Linus Fogel (S) som lämnar följande svar på 
interpellationen; 
 
"Då det gäller det utökade statliga stödet som hänvisas till i interpellationen ingår 
det i den generella statsbidragspotten och därmed har det inte fördelats till enskild 
nämnd utan ingår som andra delar i den samlade finansieringen av kommunens 
verksamheter. Stödet är inte heller återrapporteringsskyldigt såsom riktade 
statsbidrag är.  

Nedan beskrivs en del av det arbete som både sker och som planeras under de 
kommande åren inom föräldrastödet. 
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Sedan 2018 samverkar utbildningsförvaltningen och social- och 
omsorgsförvaltningen gällande föräldraskapsstöd inom programmet ABC – Alla barn 
i centrum. Samma sak gäller numera även för FÖS – Föräldraskap i Sverige. ABC 
riktar sig till föräldrar med barn 3–12 år, och FÖS mot utlandsfödda föräldrar till barn 
0–18 år. Båda dessa program är så att säga universella och riktar sig till alla 
kommunmedborgare ur ett förebyggande perspektiv. 

Kommunens föräldrastödjare finns regelbundet med i öppna förskolans verksamhet. 

 Ett utvecklingsarbete har under de senaste åren skett för att möjliggöra 
föräldraskapsstödgrupper där man även kan delta digitalt. Det har möjliggjort för fler 
familjer att båda vårdnadshavarna kan delta. 

Till hösten har kommunen ansökt om medel för gruppverksamhet inom ”Svenska 
med baby” via Länsstyrelsen i Sörmland. Föräldraskapsstödet riktas till utlandsfödda 
föräldralediga föräldrar, eftersom den gruppen är särskilt svår att nå. Blir vi beviljade 
medel kommer en försöksverksamhet pågå under 17 månader med start i augusti 
2022 och med utgångspunkt från Oxelösunds Familjecentral. För att sedan kunna 
implementera verksamheten i ordinarie kommunal verksamhet går verksamheten 
över till att finansieras av kommunen. 

Kommunen erbjuder även stöd till tonårsföräldrar via föräldracaféer som erbjuds 1–2 
gånger per termin. Då det gäller föräldracaféer kommer de att utökas till att 
genomföras 3-4 gånger per år. Temana följer vad föräldrarna efterfrågar. 
Föräldracaféerna är en del inom ANDTS-arbetet. I dessa sprids information om 
alkohol, droger och tobak. Information sprids även via SchoolSoft och broschyrer på 
platser där föräldrarna vistas." 

______ 
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Kf §31        Dnr KS.2022.7               
 
 
Frågor till kommunfullmäktige  
 
Bo Höglander (C) ställer följande fråga; 
"Har kommunen koll på statusen på de skyddsrum som finns inom kommunens 
gränser." 

Kommunchef Johan Persson, med komplettering av säkerhetsstrateg Niklas 
Thelin, besvarar frågan muntligt. 
______ 
 



Votering, Kommunfullmäktige 2022-05-11
Mål och riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter, § 26

Namn Val

Linda Hägglund (S) Nej

Nina Wikström-Tiala (S) Nej

Mårthen Backman (M) Ja

Catharina Fredriksson (S) Nej

Dag Bergentoft (M) Ja

Linus Fogel (S) Nej

Patrik Renfors (V) Nej

Katarina Berg (M) Ja

Ulla Hulkko (SD) Ja

Britta Bergström (S) Nej

Tommy Karlsson (S) Nej

Matti Koponen (M) Ja

Ingela Wahlstam (V) Nej

Anna-Maija Alajoki (M) Ja

Bror Sterner (S) Nej

Jan-Eric Eriksson (SD) Ja

Björn Johansson (MP) Ja

Björn Wintler (L) Ja

Bo Höglander (C) Ja

Rune Tschermenjack (S) Nej

Hans Molin (M) Ja

Göran Bernhardsson (KD) Ja

Mariela Perez (V) Nej

Fia Nygren (S) Nej

Sofia Bergli (S) Nej

Dagmara Mandrela (SD) Ja

Odd Mattson (M) Ja

Birgitta Luoto (S) Nej

Tapio Helminen (M) Ja

Håkan Carlsson (S) Nej

Daniel Lundgren (V) Nej



Votering, Kommunfullmäktige 2022-05-11
Svar på motion om införande av avgiftsfri undervisning i den nya Kulturskolan, § 27

Namn Val

Linda Hägglund (S) Ja

Nina Wikström-Tiala (S) Ja

Mårthen Backman (M) Ja

Catharina Fredriksson (S) Ja

Dag Bergentoft (M) Ja

Linus Fogel (S) Ja

Patrik Renfors (V) Ja

Katarina Berg (M) Ja

Ulla Hulkko (SD) Ja

Britta Bergström (S) Ja

Tommy Karlsson (S) Ja

Matti Koponen (M) Ja

Ingela Wahlstam (V) Ja

Anna-Maija Alajoki (M) Ja

Bror Sterner (S) Ja

Jan-Eric Eriksson (SD) Ja

Björn Johansson (MP) Nej

Björn Wintler (L) Ja

Bo Höglander (C) Avstår

Rune Tschermenjack (S) Ja

Hans Molin (M) Ja

Göran Bernhardsson (KD) Ja

Mariela Perez (V) Ja

Fia Nygren (S) Ja

Sofia Bergli (S) Ja

Dagmara Mandrela (SD) Ja

Odd Mattson (M) Ja

Birgitta Luoto (S) Ja

Tapio Helminen (M) Ja

Håkan Carlsson (S) Ja

Daniel Lundgren (V) Ja
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