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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2020-11-11   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §86        Dnr KS.2016.18               
 
 
Val av justeringsledamöter  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Catharina Fredriksson (S) och Bo Höglander (C) utses att justera dagens protokoll 
 
______ 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2020-11-11   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §87        Dnr KS.2020.124               
 
 
Medborgarförslag - ändring av arbetsordning för Oxelösunds 
kommuns kommunfullmäktige  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Medborgarförslaget får lämnas in och överlämnas till Kommunstyrelsen för 
beredning 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag gällande ändring av arbetsordning för Oxelösunds kommuns 
kommunfullmäktige  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Ett medborgarförslag har inkommit till Kommunfullmäktige. Förslagsställaren vill att 
Kommunfullmäktige ändrar i den egna arbetsordningen under allmänhetens 
frågestund där förslagsställaren vill att den allmänhet som vill ställa frågor under 
punkten inte ska behöva närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2020-11-11   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §88        Dnr KS.2020.7               
 
 
Information från kommunstyrelsens ordförande  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson (S) informerar om: 
- Lokala allmänna råd med anledning av Corona. 
- Markanvisning till Acasa bostad AB. 
- Föredragning från PwC gällande genomlysningen av utbildningsnämnden.  
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2020-11-11   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §89        Dnr KS.2020.5               
 
 
Delgivningar  
 
 
 
Delges 
Utdrag Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnds protokoll § 42 201019 Revidering av 
attestförteckning 
Utdrag Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnds protokoll § 41 201019 Delårsrapport 
2020  
 
______ 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2020-11-11   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §90        Dnr KS.2018.161               
 
 
Avsägelse och val av ersättare i Oxelösunds hamn AB  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Johan Bergström (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Oxelösunds 
Hamn AB 
 
Rune Tschemernjack (S) väljs som ny ersättare i Oxelösunds Hamn AB 
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Johan Bergström (S) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
Oxelösunds Hamn AB 
 
Rune Tschemernjack (S) föreslås som ny ersättare i Oxelösunds Hamn AB 
 
______ 
 
Beslut till: 
Valda 
Oxelösunds Hamn AB 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2020-11-11   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §91        Dnr KS.2018.160               
 
 
Avsägelse och val av ersättare i Utbildningsnämnden  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Gun Holmstens (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Utbildningsnämnden 
 
Ulla Hulkko (SD) väljs till ny ersättare i Utbildningsnämnden 
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Gun Holmstens (SD) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
Utbildningsnämnden 
 
Ulla Hulkko (SD) nomineras till ny ersättare i Utbildningsnämnden 
 
______ 
 
Beslut till: 
Valda 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2020-11-11   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §92        Dnr KS.2018.161               
 
 
Val av ny ersättare i Oxelö Energi AB  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Robert Söderström (V) väljs som ny ersättare i Oxelö Energi AB 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Robert Söderström (V) föreslås som ny ersättare i Oxelö Energi AB 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Valda 
Oxelö Energi AB 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2020-11-11   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §93        Dnr KS.2020.106               
 
 
Ej besvarade motioner och medborgarförslag  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Beredningen av motionen ska fortsätta och återredovisas inom ett år från beslutsdatum. 
 
Sammanfattning 
 
En motion gällande Motion om utred ägarstyrningen i Oxelösunds kommuns bolag 
som har inlämnats till Kommunfullmäktige har passerat den ettåriga 
beredningstiden som föreslås i kommunallagen kap 5 § 35. När en motion går över 
tiden ska detta återredovisas till fullmäktige som då har att avgöra om motionen 
ska avskrivas eller om den ska fortsätta att beredas. Normalt sett besvaras 
motioner inom den angivna tidsramen men då tiden för besvarande av denna 
motion inträffade i samband med att Corona-pandemin utbröt i Sverige har den inte 
blivit beredd. Kommunstyrelseförvaltningen anser att motionen bör få ny 
beredningstid för att kunna behandlas.  
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-10-21 - Ks § 143 
Tjänsteskrivelse Ks - Ej besvarade motioner och medborgarförslag  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Beredningen av motionen ska fortsätta och återredovisas inom ett år från beslutsdatum. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen (FÅ) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2020-11-11   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §94        Dnr KS.2020.21               
 
 
Svar på motion om stopp för nerdragningar inom skola och 
förskola  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen avslås 
 
 
Sammanfattning 
 
När en nämnd visar på underskott i förhållande till den ekonomiska ram som nämnden 
tilldelats av kommunfullmäktige behöver nämnden vidta åtgärder för att komma inom ram 
och på det sättet nå en budget i balans. När Utbildningsnämnden fick klart för sig att den 
ram som nämnden fått tilldelad från Kommunfullmäktige skulle överskridas med 35 miljoner 
gav Utbildningsnämnden utbildningsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med att 
identifiera vad som dragit över samt finns åtgärder för detta. Då nämnden kunde konstatera 
att den del av budgeten som var ofinansierad var så pass stor att det troligen inte skulle gå 
att hämta hem hela beloppet begärde nämnden av kommunfullmäktige att få dra över sin 
budget med maximalt 15,7 miljoner kronor. Kf 2020-09-16 § 63.  
När en nämnd inte kan hålla sin budget är detta något som påverkar hela kommunen då 
kommunen vid ett totalt negativt resultat måste återställa det negativa resultatet inom 3 år 
vilket i sin tur då påverkar kommande års budget men även kommunens möjlighet att 
finansiera kommande investeringar.  
Då utbildningsnämnden på sitt senaste sammanträde visade på ett bättre resultat 
än den det av Kommunfullmäktige godkända överdraget på 15,7 miljoner föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen att motionen ska avslås. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-10-21 - Ks § 141 
Tjänsteskrivelse Ks - Svar på motion om stopp för nerdragningar inom skola och förskola 
Protokoll 2020-02-12 - Kf §15 
Motion om stopp för nerdragningar inom skola och förskola från Björn Johansson (MP)  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Motionen avslås 
 
Förslag 
 
Björn Johansson (MP) yrkar att motionen ska anses besvarad. 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige  2020-11-11  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsen förslag 
och dels Björn Johanssons (MP) förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

 
 
Reservation 
 
Göran Bernhardsson (KD), Björn Johansson (MP) reserverar sig mot beslutet. 
 
Utbildningsnämnden beslutade vid ett extrainsatt sammanträde 2020-01-22 att nämnden att 
ge utbildningschefen i uppdrag att genomföra åtgärder att minska kostnader för verksamhet 
inom nämndens ansvarsområde om totalt 12 miljoner kronor samt att redovisa hur 
prognoserade kostnadsökningar om sammanlagt 35 miljoner kronor hade uppkommit. Vi 
reagerade snabbt när vi fick del av beslutet och yrkade i vår motion 2020-02-12 att av 
nämnden redan beslutade besparingar om 12 miljoner kronor skulle stoppas i avvaktan på 
att en utredning genomförs om vad nämndens prognoserade underskott om sammanlagt 35 
miljoner kronor uppstått består i och hur de kunnat uppstå så snabbt samt hur stor 
skattehöjning som vid behov krävs för att täcka dessa underskott.   
Någon underhandsreaktion på motionen har inte framkommit utan stora besparingar på 
framför allt personal har genomförts och ett stort antal lärartjänster har avslutats. 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-16 att medge utbildningsnämnden att dra över sin 
budget med 15,7 miljoner och då nämnden på sitt senaste sammanträde visade på ett 
bättre resultat än så föreslog kommunstyrelsen att motionen skulle avslås. 
Jag yrkar att motionen istället ska anses besvarad.  
Då mitt yrkande nu avslås av Kommunfullmäktige reserverar jag mig härmed mot 
Kommunfullmäktiges beslut. 
Björn Johansson (MP)   
 
______ 
 
Beslut till: 
Motionären (FK) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2020-11-11   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §95        Dnr KS.2020.20               
 
 
Svar på motion om användning av nya statsbidrag avseende mer 
pengar till välfärden  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning 
 
Göran Bernhardsson (KD) föreslår i en motion ställd till Kommunfullmäktige den 2020-02-12 
§ 14 att det nya statsbidraget gällande mer pengar i välfärden oavkortat skulle tillfalla 
utbildningsnämnden.  
Flera av kommunens verksamheter redovisar en ansträngd ekonomi, och när en nämnd 
beräknas dra över den för nämnden beslutade ramen behöver nämnden vidta åtgärder för 
att nå en budget i balans. Statsbidraget används för att täcka ett underskott i kommunernas 
olika nämnder och styrelser. Fördelning av statsbidraget har inte beslutats. 
Kommunfullmäktige har för Utbildningsnämndens del via särskilt beslut medgett att 
nämnden under 2020 får gå med 15,7 mkr i underskott (2020-09-16 § 63).  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår således att motionen anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-10-21 - Ks § 142 
Tjänsteskrivelse Ks 
Protokoll 2020-02-12 - Kf §14 
Motion om användning av nya statsbidrag avseende mer pengar till välfärden från Göran 
Bernhardsson (KD)  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Motionen anses besvarad. 
 
Förslag 
 
Göran Bernhardsson (KD), Dag Bergentoft (M), Bo Höglander (C) yrkar att 
motionen ska bifallas. 
 
Linus Fogel (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige  2020-11-11  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsen förslag 
och dels Göran Bernhardssons (KD) förslag. Ordförande ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Votering begärs. 
 
Votering  
 
Ja för kommunstyrelsens förslag 
 
Nej för Göran Bernhardssons (KD) förslag 
 
9 röster för ja 
 
7 röster för nej 
 
Linda Hägglund (S)  Socialdemokraterna Ja 
Nina Wikström-Tiala (S)  Socialdemokraterna Ja 
Mårthen Backman (M)  Moderaterna Nej 
Catharina Fredriksson (S)  Socialdemokraterna Ja 
Dag Bergentoft (M)  Moderaterna Nej 
Linus Fogel (S)  Socialdemokraterna Ja 
Patrik Renfors (V)  Vänsterpartiet Ja 
Katarina Berg (M)  Moderaterna Nej 
Britta Bergström (S)  Socialdemokraterna Ja 
Tommy Karlsson (S)  Socialdemokraterna Ja 
Ingela Wahlstam (V)  Vänsterpartiet Ja 
Jan-Eric Eriksson (SD)  Sverigedemokraterna Nej 
Björn Johansson (MP)  Miljöpartiet Ja 
Klas Lundbergh (L)  Liberalerna Nej 
Bo Höglander (C)  Centerpartiet Nej 
Göran Bernhardsson (KD)  Kristdemokraterna Nej 

 
 
Reservation 
 
Göran Bernhardsson (KD), Dag Bergentoft (M), Katarina Berg (M), Jan-Eric 
Eriksson (SD), Bo Höglander (C), Klas Lundbergh (L) 
 
______ 
 
Beslut till: 
Motionären (FK) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2020-11-11   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §96        Dnr KS.2020.90               
 
 
Omfördelning av investeringsmedel miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Miljö och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-08-25 § 66 godkännes ej.  
 
 
Sammanfattning 
 
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden har på sitt sammanträffande 2020-08-25 § 66 fattat 
beslut om omfördelning av investeringsmedel på 1 mkr från projekt ”beläggning aspaleden 
från Björntorpsrondellen SSAB” till skanning bygglovsarkiv. 
I projektet vill Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden överföra nuvarande fysiska 
bygglovsarkiv till ett digitalt dito. 
  
Efter samtal med redovisningsexperter inom Sveriges kommuner och regioner är 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag att inte godkänna denna omfördelning av 
investeringsmedel på 1 mkr mellan ovanstående projekt inom Miljö-och 
Samhällsbyggnadsnämnden. En definition av en investering är att det är en anskaffning 
(inköp eller uppförande) av en materiell eller immateriell anläggningstillgång. Överföring av 
fysiska papper till ett digitalt format bedöms inte vara en investering.  

 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag är också att projektet genomförs men 
finansieras som en driftkostnad via det överskott på 2,6 mkr som nämnden 
prognostiserat i delårsrapporten efter augusti månad. Dessutom bör de 296 tkr 
som hittills finns bokförda som investering i projektet överföras som driftskostnad i 
bokslutet för 2020. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-10-21 - Ks § 146 
Tjänsteskrivelse Ks - Omfördelning av investeringsmedel miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
Beslut Msn § 66 - Omfördelning av investeringsmedel för skanning av bygglovarkivet  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Miljö och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-08-25 § 66 godkännes ej.  
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige  2020-11-11  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
______ 
 
Beslut till: 
Controller             (FÅ) 
Förvaltningschef MSF (FK) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2020-11-11   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §97        Dnr PLAN.2016.7               
 
 
Detaljplan Jogersö   
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Detaljplanen med tillhörande planhandlingar antas. 
2. Strandskyddet upphävs inom områden med bestämmelsen a1, a2, a3 i plankartan. 

 
Sammanfattning 
 
Nu gällande detaljplan från 1991 hindrar avstyckningar av öns många stora fastigheter, med 
absoluta tal för hur många fastigheter som får finnas inom varje delområde (”kvarter”). 
Inriktningen att fastigheter över 7000 m2 får styckas, ledde år 2009 till en planändring för  
ett par stora fastigheter på öns sydvästsida - vilket resulterat i totalt 4 nya fastigheter.  
Ett 10-tal fastighetsägare har sedan dess ansökt om att ändra sin del av detaljplanen.  
De många avstegen från planen och en ökad grad av permanentboende har medfört att 
behoven av avstyckningar och utveckling av byggrätten (120+50 m2 byggnadsarea) bör 
hanteras i ett samlat grepp om hela området. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden gav 
2016-10-18 därför förvaltningen planbesked för att ta fram en ny detaljplan för området.  
Samråd 2018, granskning 2019 och en ny granskning 2020 resulterade i drygt 80 yttranden 
till kommunen. Nämnden godkände 2020-09-29 § 77 planförslaget med tillhörande 
planhandlingar för antagande.  
Alla fastighetsägare som haft önskemål om att avstycka sin fastighet har inte medgetts 
detta. Avstyckningar har vägts mot risk för bl.a. naturolyckor, ökad insyn, påverkan på 
naturvärden och krav på kommunal vägskötsel (om för många nya fastigheter skapas). 
Stora men lågt belägna fastigheter har därför nekats avstyckning.  
Efter att ha provat olika byggrätt och fastighetsstorlek är planförslagets huvuddrag följande:  

• Alla fastigheter ges en större byggrätt på totalt högst 15 % av fastighetens landarea utom 
öar (maximalt 260 m2), varav max 150 m2 huvudbyggnad. Huvudbyggnader upp-förda 
innan år 1990 får till högst 70 m2 räknas in i byggrättens komplementbyggnads-area; i 
syfte att öka möjligheterna att bebygga fastigheterna utan att först behöva riva äldre 
byggelse. Kvartersmark för bostäder har fått mer prickmark till fördel för grönska och 
naturvärden. Krav införs på +2,2m som lägsta grundläggningsnivå för bostadshus. 

• 36 nya möjliga fastigheter (7 befintliga) genom att 31 fastigheter (23 %) ges möjlighet till 
avstyckningar. En ökning av antalet möjliga fastigheter med en femtedel, till totalt 172. 

Krav på geoteknisk utredning har inte bemötts. Kommunen kan därtill behöva 
redogöra för hur och när Jogersövägen klimatanpassas för att få igenom planen. 
Utredning är beställd. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-10-21 - Ks § 144 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige  2020-11-11  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Tjänsteskrivelse för detaljplan för Östra - och södra Jogersö - Antagande Kf 
Protokoll 2020-09-29 - Msn § 77 
Granskningsutlåtande 1+2_Dp Jogersö_antagandehandling_2020-09-18 
Plankarta Dp Jogersö - Östra delen_antagandehandling_2020-09-18 - korr av 
teckenförklaring och rithuvud.pdf 
Plankarta Dp Jogersö - Södra delen_antagandehandling_2020-09-18 - korr av 
teckenförklaring och rithuvud 
Planbeskrivning_Dp Jogersö_antagandehandling_2020-09-18 
Jogersö_dagvattenutredning_rev 190502 
Arkeologisk utredning_Stenvikshöjden-Jogersö (Rapport_2017_13) 
Naturinventering Jogersö - rapport (Leverans från Hans Rydberg 2019-05-20)  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 

1. Detaljplanen med tillhörande planhandlingar antas. 
2. Strandskyddet upphävs inom områden med bestämmelsen a1, a2, a3 i plankartan. 

 
______ 
 
Beslut till: 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för åtgärd 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2020-11-11   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §98        Dnr KS.2020.96               
 
 
Revidering av upphandlingspolicy  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Förslaget till revidering av upphandlingspolicyn daterad 2020-09-21 fastställs. 
 
 
Sammanfattning 
 
Oxelösund kommuns nuvarande upphandlingspolicy behöver uppdateras för att möta 
kommunens ambition att alltid agera professionellt i våra affärer. I nuvarande policy saknas 
reglering angående hur kommunens avtal ska följas upp, vilket bör finnas med i en 
upphandlingspolicy.  
I Kommunstyrelseförvaltningens förslag till ny policy under rubriken ”Avtalsförvaltning” 
regleras kommunens inställning till hur kommunens avtal ska följas upp och förvaltas. 
Utöver ovanstående punkt skiljer sig inte utarbetat förslag till reviderad Upphandlingspolicy 
mot nu gällande policy. 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att fastställa reviderad upphandlingspolicy 
daterad 2020-09-21. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-10-21 - Ks § 145 
Tjänsteskrivelse Ks - Revidering av upphandlingspolicy 
Förslag till upphandlingspolicy  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Förslaget till revidering av upphandlingspolicyn daterad 2020-09-21 fastställs. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Upphandlingsansvarig (FÅ) 
Kommunchef (FK) 
Ekonomichef (FK) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2020-11-11   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §99        Dnr KS.2020.107               
 
 
Mål och budget 2021-2023  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Mål och Budget 2021 - 2023 fastställs. 

2. Skattesatsen för 2021 fastställs till 22,22 per skattekrona. 

3. Borgensavgiften fastställs till 0,50 % av vidareförmedlade lån. 

4. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under år 2021 rätt att nyupplåna, d v s att öka 
kommunens skulder under 2021 med totalt 235 mkr. Av denna lånemassa är 165 mkr för 
kommunens egna behov och 70 mkr avser de helägda bolagens behov.  

5. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under 2021 rätt att omsätta lån, d.v.s att låna upp 
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året. 

6. Fastställa nivåerna på KF:s Barn och elevpeng i de olika åldersintervallerna enligt tabell på 
sidan 20 i mål- och budgetförslaget under rubriken Kommunfullmäktiges barn och elevpeng.  
 
 
Sammanfattning 
 
Mål- och budgetberedningen har under året arbetat fram ett mål- och budgetförslag. Under 
processen har företrädare från verksamheter deltagit.   
Förslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) fastställs till 22,22 kronor för 
2021.  
Samma sex kommunmål som föregående år finns kvar med endast några mindre 
justeringar.  
I Mål och budget 2021 - 23 finns också en exploateringsbudget för samtliga tre år. 
Under Mål och budget 2021 - 23 kommer koncernen att behöva utöka sitt låneutrymme hos 
Kommuninvest på grund av de stora investeringar som kommer att ske under perioden.  
Kommunen budgeterar en summa för ett resultatkrav på 1,5 % för 2021 och 1,0 % för  
2022 - 2023. 
Dessutom har några av nämnderna erhållit ett sparbeting, via politiska prioriteringar.  
Vård. och omsorgsnämnden besparing om 2 % (2022 - 23) 
Utbildningsnämnden besparing om 2 % (2022 - 23) 
Kultur- och Fritidsnämnden besparing om 1,5 % 2022 – 23). 
Investeringsnivån för 2021 ligger på 130 mkr. För 2022 ligger nivån på 172 mkr 
och för 2023 på 118 mkr. 
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   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-10-21 - Ks § 147 
Tjänsteskrivelse Ks Mål och Budget 2021-2023 
Mål och budget 2021-2023 till KS 201015.pdf 
Alliansens budgetförslag 2021-2023  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 

1. Mål och Budget 2021 - 2023 fastställs. 
2. Skattesatsen för 2021 fastställs till 22,22 per skattekrona. 
3. Borgensavgiften fastställs till 0,50 % av vidareförmedlade lån. 
4. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under år 2021 rätt att nyupplåna, d v s att öka 

kommunens skulder under 2021 med totalt 235 mkr. Av denna lånemassa är 165 mkr för 
kommunens egna behov och 70 mkr avser de helägda bolagens behov.  

5. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under 2021 rätt att omsätta lån, d.v.s att låna upp 
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året. 

6. Fastställa nivåerna på KF:s Barn och elevpeng i de olika åldersintervallerna enligt tabell på 
sidan 20 i mål- och budgetförslaget under rubriken Kommunfullmäktiges barn och elevpeng.  
 
 
Förslag 
 
Catharina Fredriksson (S), Patrik Renfors (V), Linus Fogel (S), Britta Bergström (S) 
Björn Johansson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Göran Bernhardsson (KD) Bo Höglander (C), Klas Lundbergh (L), Dag Bergentoft 
(M), Jan-Eric Eriksson (SD), Katarina Berg (M) yrkar bifall till alliansens budget. 
Samt att skattesatsen ska sättas till 22,17 per skattekrona. 
 
Göran Bernhardsson (KD), Bo Höglander (C), Klas Lundbergh (L), Dag Bergentoft 
(M), Jan-Eric Eriksson (SD), Katarina Berg (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens 
förslag till beslut punkt 1 och förslag till beslut punkt 2. 
 
Göran Bernhardsson (KD), Bo Höglander (C), Klas Lundbergh (L), Dag Bergentoft 
(M), Jan-Eric Eriksson (SD), Katarina Berg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag 3-6. 
 
Catharina Fredriksson (S) yrkar avslag till alliansens budgetförslag.  
 
Björn Johansson (MP) yrkar att besparingar på 2% för Vård och omsorg samt 2% 
för utbildningsnämnden i kommunstyrelsens förslag stryks.  
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Björn Johansson (MP) yrkar att de planerade investeringarna gällande skolkök på 
Breviksskolan och Ramdalsskolan i kommunstyrelsens förslag utgår.  
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut under beslutspunkt 1 och under 
beslutspunkt 2. Kommunstyrelsens förslag och Göran Bernhardssons (KD) m.fl. 
Förslag att bifalla Alliansens budgetyrkande. 
  
Ordförande börjar med att ställa Kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 1 mot 
Alliansens förslag till beslut punkt 1 och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens förslag punkt 2 mot alliansens 
förslag punkt 2 och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsens förslag punkterna 3-6 och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande finner vidare att det finns två ändringsyrkanden till kommunstyrelsens 
förslag från Björn Johansson (MP). Ordförande ställer det första ändringsyrkandet 
mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet.  
 
Ordförande ställer sedan Björn Johanssons (MP) andra ändringsyrkande mot 
avslag och finner att kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet. 
 
Reservation 
Jan Eric Eriksson (SD), Dag Bergentoft (M), Katarina Berg (M), Bo Höglander (C), 
Klas Lundbergh (L), Göran Bernhardsson (KD) Reserverar sig mot punkterna 1 
och 2 i beslutet. 
 
Björn Johansson (MP) Reserverar sig till förmån för de egna ändringsyrkandena.  
 
I majoritetens, tillika kommunstyrelsens, förslag till mål och budget 2020-2023 uppges att 
vård- och omsorgsnämndens (Von) anslag förstärks med drygt 24 miljoner kronor (mkr) och 
utbildningsnämndens (Un) anslag med mer än 14 miljoner kronor (mkr) gentemot mål och 
budget 2020. I budgetens driftredovisning redovisas samtidigt helårsprognoser per april 
2020 som pekar mot väsentliga underskott för båda dessa nämnder, för Un med ca 14,4 
mkr och för Von med ca 4,2 mkr. Även om man istället väljer att jämföra med prognoserna 
per augusti enlig den senaste delårsredovisningen, så handlar det om – 11,1 mkr för Un 
och – 7,1 mkr för Von.  
Om man då till helårsprognosen för Un adderar de anslagsökningar som enligt budget är 
destinerade för löneökningar med 2,4 % per år och en ramökning med 1,2 mkr för 
särskoleelever gällande skola och fritidshem, sammanlagt ca 6-7 mkr (med viss reservation 
för löneökningarna), pekar det mot ett budgetunderskott för Un om minst 2 – 3 mkr för 2021 
och även för 2022. 
För Von är det 17 mkr som i budget 2021 är destinerade till löneökningar, demografiskt 
tillskott, drift nya avdelningar på Björntorp, nytt LSS-boende och en satsning på 
skolstödjare, vilket med råge tar hela anslagsökningen med 24 mkr i anspråk.  
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Att mot denna bakgrund genomföra de av majoriteten för Von och Un föreslagna 
sparbetingen om 2 % för 2022 och 2023 utan några som helst konsekvensbeskrivningar är 
inget som vi från Miljöpartiets sida kan ställa oss bakom. 
Jag lämnar därför ett tilläggsyrkande om att i mål och budget föreslagna sparbeting om 2 % 
för utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden (2022-23) ska utgå.   invester 
I budgetens investeringsplan är medel upptagna för ombyggnad av köken i Ramdalsskolan 
och Stenviks förskola under 2021. Då avsikten enligt uppgift är att ombyggnaden för båda 
köken avser fortsatt funktion som mottagningskök, medan vi från Miljöpartiets sida istället 
vill ha en utredning om ombyggnader till tillagningskök lämnar jag ett tilläggsyrkande om att 
båda dessa ombyggnadsinvesteringar nu ska utgå ur investeringsplanen.   
Då mina tilläggsyrkanden om att dels sparbetingen för utbildningsnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden (2022-23), dels investeringarna i skolköken på Ramdalsskolan och 
Stenviks förskola skall utgå, nu avslås av Kommunfullmäktige reserverar jag mig härmed 
mot Kommunfullmäktiges beslut. 
Björn Johansson (MP)   
 
______ 
 
Beslut till: 
Controller (FÅ) 
VD Kustbostäder i Oxelösund AB, Oxelö Energi (FK) 
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Kf §100        Dnr KS.2020.91               
 
 
Taxor 2021  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
A) För kommunstyrelsens verksamhetsområde: 
1. Ingen förändring av avgifter för kopiering av allmänna handlingar 
2. Ingen förändring av avgiften för utdrag ur betygskatalog 
 
B) För miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde: 
1. Grunder för Taxa för bygglov, plan, mät- och kartverksamhet, Taxa för prövning och 

tillsyn inom miljöbalkens område, Taxa inom strålskyddslagens område samt Taxa 
enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa fastställs att gälla 
från och med 2021-01-01. 

2. Beslutsrätten gällande avgiftsnivåer för timtaxa, i enlighet med prisindex för kommunal 
verksamhet, delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

 
C) För utbildningsnämndens verksamhetsområde: 
1. Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg justeras enligt Skolverkets  
    indexuppräkning för 2021 
2. Övriga taxor och avgifter är oförändrade  
 
D) För vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 
1. Ingen förändring av egenavgiften vid färdtjänstresor. 
2. Ingen förändring av egenavgiften för medresenär vid riksfärdtjänstresor. 
3. Ingen förändring av patientavgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel. 
4. Taxa för tillstånd enligt lagen om tobak och liknande produkter och som 

fortsättningsvis samordnas med Nyköpings kommun enligt samma princip som för 
avgifter vid tillsyn av receptfria läkemedel, tobak och öl. 

 
E) För Oxelö Energis verksamhetsområde: 
1. Brukningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med 3% 
2. Anläggningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med 3% 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 25  
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige  2020-11-11  
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Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade i april 20151 att fastställa grunderna för beräkning av de 
flesta av kommunens taxor och avgifter. För dessa taxor delegerades också beslutsrätten 
gällande avgiftsnivåer till berörda nämnder och styrelser. 
För de taxor där kommunfullmäktige beslutar om taxor och avgiftsnivåer har 
kommunstyrelseförvaltningen samlat in berörda nämnders och styrelsers förslag till taxor 
och avgifter för 2021. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att, för egen del, fastställa 
föreslagna avgifter enligt förvaltningens förslag. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår vidare kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta enligt berörda nämnders och styrelsers förslag. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-10-21 - Ks § 136 
Tjänsteskrivelse KSF 2020-09-30.docx 
Bilaga 1, Beslutsnivå för taxor och avgifter 2021.pdf 
Bilaga 2. Förslag till justering av taxor inom MSN verksamhetsområde.pdf 
Bilaga 3, Förslag taxor 2021 OEAB, exklusive renhållningen.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
A) För kommunstyrelsens verksamhetsområde: 
1. Ingen förändring av avgifter för kopiering av allmänna handlingar 
2. Ingen förändring av avgiften för utdrag ur betygskatalog 
 
B) För miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde: 
3. Grunder för Taxa för bygglov, plan, mät- och kartverksamhet, Taxa för prövning och 

tillsyn inom miljöbalkens område, Taxa inom strålskyddslagens område samt Taxa 
enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa fastställs att gälla 
från och med 2021-01-01. 

4. Beslutsrätten gällande avgiftsnivåer för timtaxa, i enlighet med prisindex för kommunal 
verksamhet, delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

 
C) För utbildningsnämndens verksamhetsområde: 
1. Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg justeras enligt Skolverkets  
    indexuppräkning för 2021 
2. Övriga taxor och avgifter är oförändrade  
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D) För vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 
5. Ingen förändring av egenavgiften vid färdtjänstresor. 
6. Ingen förändring av egenavgiften för medresenär vid riksfärdtjänstresor. 
7. Ingen förändring av patientavgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel. 
8. Taxa för tillstånd enligt lagen om tobak och liknande produkter och som 

fortsättningsvis samordnas med Nyköpings kommun enligt samma princip som för 
avgifter vid tillsyn av receptfria läkemedel, tobak och öl. 

 
E) För Oxelö Energis verksamhetsområde: 
1. Brukningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med 3% 
2. Anläggningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med 3% 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelseförvaltningen (FÅ) 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FÅ) 
Vård- och omsorgsnämnden (FÅ) 
Utbildningsnämnden (FÅ) 
Kustbostäder AB (FÅ) 
Oxelö Energi AB (FÅ)  
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Kf §101        Dnr KS.2020.108               
 
 
Ägardirektiv kommunbolagen inför 2021  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Anta ägardirektiv för Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB för 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Ägardirektiven för de kommunala bolagen ses över årligen.  
 
Ägardirektiven har diskuterats vid ett tillfälle på Kommunstyrelsens sammanträde i maj. Vid 
detta sammanträde hölls en genomgång och diskussion av hela dokumentet för de båda 
dotterbolagen. De delar som ekonomichefen fick i uppgift att arbeta vidare med var själva 
direktiven. Resterande delar behålls oförändrade. 
 
Förslagen till ägardirektiv har översänts till Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi 
AB på remiss under september. Inga synpunkter från bolagens styrelse. Ärendet 
återkommer sedan till Kommunstyrelsens möte 2020-10-21 för slutligt ställningstagande. 
Några justeringar har skett i förslagen till ägardirektiv för Kustbostäder i Oxelösund 
AB och Oxelö Energi AB. Dessa redovisas tillsammans med 2020 års gällande 
ägardirektiv i bilaga. Förutom de rena målsättningarna (ägardirektiven) har inga 
förändringar skett i ägardirektiven. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-10-21 - Ks § 148 
Tjänsteskrivelse Ks 
Ägardirektiv_kustbostäder_i_Oxelösund_AB 2021 (till kustbostäder) gäller 
Förslag Ägardirektiv_Oxelö_energi_AB (Oxelö energi) 2021 gäller  
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Anta ägardirektiv för Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB för 2021. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Ekonomichef        (FÅ) 
Controller             (FK) 
Kustbostäder AB (FK) 
Oxelö Energi AB (FK) 
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Kf §102        Dnr KS.2020.109               
 
 
Avkastningsplan kommunala bolagen 2020-2023  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Godkänna bifogat förslag till avkastningsplan för Kustbostäder i Oxelösund AB och 
Oxelö Energi AB för 2020-2023. 
 
 
Sammanfattning 
 
Avkastningsplanen för de kommunala bolagen skall ses över årligen. Planen har diskuterats 
i kommunens moderbolag Förab och i dialog med dotterbolagen Kustbostäder i Oxelösund 
AB och Oxelö Energi AB, Planen har även diskuterats av Kommunstyrelsen. 

I avkastningsplanen finns krav på avkastning, soliditet för de båda dotterbolagen och plan 
för utdelning till kommunen. Planen innebär en utdelning från Förab till kommunen på 1 mkr 
för 2021 och 1 mkr för 2022 och 1 mkr för 2023. 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-10-21 - Ks § 149 
Tjänsteskrivelse Ks 
Avkastningsplan 2020-23 Oxelösund_200428 (1).pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Godkänna bifogat förslag till avkastningsplan för Kustbostäder i Oxelösund AB och 
Oxelö Energi AB för 2020-2023. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Ekonomichefen (FÅ) 
Controller          (FK) 
Kustbostäder AB (FK) 
Oxelö Energi AB  (FK) 
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Kf §103        Dnr KS.2019.23               
 
 
Frågor till kommunfullmäktige  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Vid dagens sammanträde inkom inga frågor till Kommunfullmäktige 
 
______ 
 
 
 


