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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige  

  
2021-06-16  

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Plats och tid Eventsalen, Koordinaten, samt via Teams 18.00 - 20.30 
 

Beslutande Linda Hägglund (S) Björn Johansson, via Teams (MP) 
 Nina Wikström-Tiala (S) Klas Lundbergh, via Teams (L) 
 Matti Koponen, via Teams (M) Ann Abrahamsson (C) 
 Catharina Fredriksson, via Teams (S) Ferry Hagi (S) 
 Dag Bergentoft, via Teams (M) Anna-Maija Alajoki, via Teams (M) 
 Linus Fogel, via Teams (S) Gert Bennevall (KD) 
 Patrik Renfors, via Teams (V) Mariela Perez, via Teams (V) 
 Katarina Berg, via Teams (M) Fia Nygren, via Teams (S) 
 Ulla Hulkko (SD) Sofia Bergli, via Teams (S) 
 Britta Bergström (S) Dagmara Mandrela, via Teams (SD) 
 Tommy Karlsson, via Teams (S) Haifaa Alkhaldi, via Teams (M) 
 Zuber Sahi, via Teams (M) Ann Svensson, via Teams (S) 
 Ingela Wahlstam, via Teams (V) Tapio Helminen, via Teams (M) 
 Luiza Kaminska, via Teams (M) Håkan Carlsson, via Teams (S) 
 Rune Tschemernjack, via Teams (S) Daniel Lundgren (V) 
 Jan-Eric Eriksson, via Teams (SD)   
     
Ej tjänstgörande Jonas Widegren, via Teams (S) Odd Mattson, via Teams (M) 
ersättare och övriga Hans Molin, via Teams (M)   
Deltagare     
     
 Göran Larsson, förslagsställare § 55   
     
     
     
     
  
Underskrifter Sekreterare …………………………………………… 

Christina Kleemo 
Paragrafer 54 - 71  

    
 Ordförande …………………………………………… 

Linda Hägglund  

  
Justerande ………………………………………… 

 
........................................................    

  Linus Fogel Zuber Sahi 

BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige  

Sammanträdesdatum 2021-06-16  
Datum för 
anslagsuppsättande 2021-06-18 Datum för  

anslagsnedtagande 2021-07-12 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift 
 
………………………………………… 
Christina Kleemo 
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Kf §54 Val av justeringsledamöter 3 
Kf §55 Medborgarförslag om minnesplats för civila och militära 

utlandsveteraner i fredsbevarande tjänst 
4 - 6 

Kf §56 Information från kommunstyrelsens ordförande 7  
Kf §57 Delgivningar 8 
Kf §58 Val av ledamot och ersättare i vård- och omsorgsnämnden 9 
Kf §59 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS 2021  10 – 11 
Kf §60 Fördelning bidrag sjuklön 12 
Kf §61 Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag 13 - 14 
Kf §62 Svar på medborgarförslag om ändring av arbetsordning för Oxelösunds 

kommuns kommunfullmäktige 
15 - 16 

Kf §63 Svar på motion om passiv insamling av pengar 17 - 19 
Kf §64 Nytt aktieägaravtal ONYX Näringslivsutveckling / Nyköpingsregionen 20 
Kf §65 Vision 2040 21 
Kf §66 Investering Prisman 6 22 - 24 
Kf §67 Svar på interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande om 

brandskydd för äldre med hemtjänst 
25 - 26 

Kf §68 Svar på interpellation till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande om införandet av Rättsviksmodellen 

27 - 28 

Kf §69 Svar på interpellation till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande om utvecklingsplaner 

29 - 30 
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mottagningskök till tillagningskök 
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Kf §54        Dnr KS.2021.11               
 
 
Val av justeringsledamöter  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Linus Fogel (S) och Zuber Sahi (M) väljs till att justera dagens protokoll. 
 
 
______ 
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Kf §55        Dnr KS.2021.88               
 
 
Medborgarförslag om minnesplats för civila och militära 
utlandsveteraner i fredsbevarande tjänst  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige medger att medborgarförslaget får lämnas in och överlämnar 
det till kommunstyrelsen för beredning.  
 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om minnesplats för civila och militära utlandsveteraner i 
fredsbevarande tjänst  
 
Dagens sammanträde 
Till Oxelösunds Kommun 
Medborgarförslag, Synpunkt, Begäran..... 
Så närmar vi oss återigen den 29 Maj som är Veterandag. Allmän flaggdag sedan 
2018, vilket kanske är värt att påminna om då det är en Lördag i år och en del 
kommunanställda kanske inte jobbar. 
I Juli 2019 fanns ett inlägg i Södermanlands Nyheter (Se bilaga 1) riktat till 
kommunerna i Sörmland. 
Vad har då hänt snart 2 år senare ?? Jo en kommun (Strängnäs) har något på gång. I 
övrigt råder tystnad. Jag skriver nu därför till dom tre kommuner i sydöstra Sörmland 
som jag bott och verkat i dom senaste 20 åren. Tre kommuner som verkar tro att det 
inte finns några utlandsveteraner hos dom, men verkligheten är Oxelösunds Kommun 
ett 80-tal. Trosa kommun ett 50-tal och Nyköpings kommun mer än 300 personer. 
(Allt enligt uppgift från Försvarsmakten) Lägg därtill ett antal från Tull, Polis och 
Kustbevakning som gjort civila insatser under FN:tjänst. 
Svenska Utlandsstyrkan har anor ända från 1800-talet då Sverige skickade 20.000 
soldater för att hjälpa Danmark. Men den "moderna" historien börjar med Kongo 
1960–1964 med 6332 personer. 16 av dessa kom aldrig hem utan betalade det 
yttersta priset. 
Sedan följde två missioner i mellanöstern där vi bevakade området mellan Israel och 
Egypten. Och senare även Libanon vid Israels anfall även här 13 omkomna varav en 
nära kamrat till mig. I Libanon fanns vi 1978–1994 bl.a med ett sjukhus och underhåll. 
Cypern var en krutdurk som FN deltog ifrån 1964–1987 Och där har jag själv stått 
och åkt mellan turkiska och grekiska soldater med skarpa vapen åtskilda av FN i en 
ner till 100 meter bred korridor. Vid kriget 1974 utspelades hemska scener och 
svenska FN räddade också livet på mängder av charterturister i Famagusta. 
Bosnien blev nästa mission 1993–2005. Kanske ett av dom grymmaste krig med 
etnisk rensning som förts i Europa. Både på Cypern och i Bosnien var svensk FN-
personal även med vid öppning av massgravar. 
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Kosovo och Somalia har också ett större antal svenskar deltagit i. 
Afghanistan är just på väg att avslutas. Och för närvarande har vi ett stort antal 
svenskar i Mali som angetts som den farligaste missionen hitentills. Vi har även 
observatörer på ett större antal platser i världen just nu. Ex. vis Koreagränsen, 
Sydsudan mm. 
Alla dessa tjänster är på uppdrag av Svenska Folket genom beslut av regering och 
riksdag. Totalt har 82 omkommit under tjänst sedan kan man ju lägga till Dag 
Hammarsköld (nedskjuten under FN-uppdrag) och Saida Katalan (Mördad i Kongo 
under FN-uppdrag). 
Men därtill kommer ett stort antal personer med PSTD och andra problem efter 
hemska upplevelser, skenavrättningar mm. 
Många i Sverige saknar kunskap om hur livet kan gestalta sig för oss som ställt upp 
för att bidra till fred i olika krigshärdar. Ett exempel från Sinai är att mötas av en hetta 
på uppåt 50 grader, bo i ett tält med 10 personer med ett bullrande Elverk intill. Dusch 
bestående av en plåthink med hål i botten som hängdes upp. Gott om ormar och 
skorpioner samt minor och ammunition som förflyttades med sandstormar. Tjänst 24 
timmar per dygn i 7 dagar i veckan. Ledigt 14 dagar under 6 månader. 
En minnesplats skulle innebära att veteraner och anhöriga har en plats som visar att 
samhället/kommunen uppskattar den insats som utförts, ofta under krävande 
förhållanden. 
Vi vet att vi gjort nytta för världsfreden, då vi ställt upp lojalt för riksdagens beslut att 
sända svenskar till olika krigshärdar. 
Det är därför rimligt att våra veteraner och deras anhöriga får en minnesplats med 
någon enklare form av sten eller monument. Där vi kan känna uppskattning, stolthet 
och samhörighet men även för att enskilt kunna slå sig ner och bearbeta alla känslor 
som finns kvar. 
Vi i Södra Sörmlandsgruppen av Sveriges Veteranförbund hemställer därför till 
kommunen att verka för att en minnesplats kommer till stånd. Vår lokala 
Veteranförening kan vara behjälplig med val av plats mm efterhand. 
Frågan är väl bara vem blir först: Nyköping, Oxelösund eller Trosa ?? 
Vi bifogar några bilder från kommuner som redan har minnesplatser: 
Men även en skiss på ett annorlunda utseende som just nu diskuteras i Jönköpings 
kommun. I form av en jordglob med dom olika världsdelarna. Jordglobens höjd är ca 
150 cm och med ett fundament samt separat skylt. 
Där Eskilssons Finsmide i Gränna gav en offert 2019 på: Markarbete 10 000,00 
Arbete 43 000,00 Material 1 12 000,00 Lackering 5 000,00 Totalt 70 000,00 Inkl. 
Moms 56 000,00 exkl. moms (Se bilaga) 
I flera kommuner har det också visat sig att man hittat stiftelser som har (efter 
ansökan) kunnat stå för en stor del. Kolla exempelvis med Borås. 
Vi veteraner i Södra Sörmland hemställer därför till kommunen att behandla detta 
ärende så snart som möjligt. Inriktningen är någon invigning till Veterandagen 29 Maj 
2023. 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 6  
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige  2021-06-16  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen (för åtgärd) 
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Kf §56        Dnr KS.2021.5               
 
 
Information från kommunstyrelsens ordförande  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson (S) informerar om 

• Ekonomisk uppföljning per april månad visar på ett bättre resultat för 2021 än 
budgeterat. Prognosen är en förbättring med 1 mkr gentemot budget. 
Verksamheterna visar på ett sammantaget underskott på 9,5 mkr men 
intäkterna från skatter och statsbidrag bidrar till att ge ett positivt resultat på 
totalen. 

• Kommunstyrelsen beslutade den 2 juni att tilldela markanvisning för Galjaden 
Fastighet AB på industriområdet Bara. Galjaden förvaltar kommersiella 
fastigheter och har nu fram till 31 januari 2022 att inkomma med förslag till 
kommunen på hur de önskar använda området. 

• Kommunstyrelsen beslutade den 2 juni att godkänna investering på 50 mkr för 
uppförande av ny förskola i Peterslund. Förskolan kommer att uppföras i två 
våningar och ha plats för 160 barn. Planerad inflyttning är hösten 2022. 

• Kommunstyrelsen beslutade den 2 juni att investera i byggnation av ny 
restaurang vid Läget. Restaurangen kommer att ha plats för 70 sittande gäster 
inomhus, en uteservering och köket kommer att ha en kapacitet att servera 
400 portioner. Den byggs som en sommarrestaurang med möjlighet till 
åretruntanvändning. Restaurangen beräknas vara klar till sommaren 2022. 
Kostnaden uppgår till knappt 22 mkr.  

• Den nya Oxelöskolan invigdes den 10 juni med flaggparad, sång och tal. 
Barnen från D-skolan och Oxelö förskola gick i parad tillsammans med 
Kulturskolan till nya skolan. 

• Kommunstyrelsen genomförde ett extra sammanträde idag den 16 juni och 
beslutade då om ett samarbetsavtal mellan kommunen och Vattenfall för att 
Vattenfall ska kunna dra nya kraftledningar till SSAB för den gröna 
omställningen.  

• Kommunstyrelsen beslutade även vid dagens extra sammanträde att 
tidigarelägga en investering på Ramdalens idrottsplats. Ramdalsskolan får en 
idrottsprofil till hösten som motiverar att den investering som planerats 
tidigareläggs. Investeringen består av renovering av och 
tillgänglighetsanpassning vid läktare vid konstgräsplan, renovering av 
entréfunktioner och anläggande av mobila publika läktare vid A-plan. 
Kostnaden beräknas till 1 560 tkr och arbetet planeras att genomföras under 
hösten 2021. 

 
 
______ 
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Kf §57        Dnr KS.2021.2               
 
 
Delgivningar  
 
 
Delges 
Nyköping kommun - Utdrag kommunstyrelsens protokoll § 66 210329 Förlängning av 
avtal om sotning och brandskyddskontroll 
Protokoll 2021-04-22 Gemensamma växelnämnden 
Protokoll 2021-04-27 Von § 12 Ekonomisk uppföljning mars 
Tjänsteskrivelse Von § 12 Ekonomisk uppföljning mars 
Ekonomisk uppföljning mars Von § 12  
Protokoll 2021-05-18 Kfn § 34 Yttrande över revisionsrapport - Granskning av 
kommunens hantering av IT 
Protokoll 2021-05-18 Kfn § 35 Yttrande över revisionsrapport - Grundläggande 
granskning 2020 
Protokoll 2021-05-19 Msn § 42 - Yttrande över revisionsrapport, Grundläggande 
granskning 2020 
Protokoll 2021-05-25 Von § 24 Yttrande över revisionsrapport - Grundläggande 
granskning 2020 
VON Förslag till yttrande över revisionsrapport Grundläggande granskning 2020 
Protokoll 2021-05-25 Von § 25 Yttrande över revisionsrapport - Granskning av 
kommunens hantering av IT 
VON Förslag till yttrande över revisionsrapport Granskning av kommunens hantering 
av IT  
 
 
______ 
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Kf §58        Dnr KS.2018.160               
 
 
Val av ledamot och ersättare i vård- och omsorgsnämnden  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Kristina Johansson (S) väljs till ledamot i vård- och omsorgsnämnden 
2. Inge Ståhlgren (S) väljs till ersättare i vård- och omsorgsnämnden 
 
 
Dagens sammanträde 
Kristina Johansson (S) nomineras till ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden. 
Inge Ståhlgren (S) nomineras till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Valda (för kännedom) 
Vård- och omsorgsnämnden (för kännedom) 
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Kf §59        Dnr KS.2021.12               
 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS 
2021   
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Rapporten godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
Kommunerna har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, kommunens 
revisorer och kommunfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts 
inom tre månader från beslutsdatum. Motsvarande rapporteringsskyldighet gäller 
även beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten 
avbrutits. Rapportering ska ske en gång per kvartal. 
Inspektionen för vård och omsorg har möjlighet att hos förvaltningsrätten ansöka om 
att en kommun, som inte verkställt ett gynnande beslut, ska åläggas en särskild 
avgift, så kallad sanktionsavgift. 
När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt senare verkställs, ska 
nämnden anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg och revisorerna. 
Oxelösunds kommun rapporterar per 31 mars 2021: 
SoL: 

 Äldreomsorg 13 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från 
  beslutsdatum, 4 av dessa är idag verkställda/avslutade. 

   11 avbrott i verksamhet som inte åter har verkställts inom tre  
  månader, 7 av dessa är idag verkställda/avslutade. 

 IFO   1 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från 
   beslutsdatum. 

 Funktionsstöd 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från 
  beslutsdatum. 

 LSS: 1 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från 
  beslutsdatum, detta är idag verkställt/avslutat. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2021-05-25 Von § 30 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
Socialtjänst-lagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
Kvartal 1 2021 Sammanställning ej verkställda gynnande beslut enligt SoL 
Kvartal 1 2021 Sammanställning ej verkställda beslut enligt LSS  
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Dagens sammanträde 
 
Vård- och omsorgsnämndens förslag 
Rapporten godkänns. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Revisorerna (för kännedom) 
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Kf §60        Dnr KS.2020.131               
 
 
Fördelning bidrag sjuklön  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Föreslagen omfördelning av ersättning för sjuklön mellan finansförvaltning och 
respektive nämnd för perioden januari – mars 2021 fastställs. 
 
 
Sammanfattning 
Under början på pandemin beslutade regeringen att kommuner skulle erhålla 
ersättning för sina sjuklönekostnader. Under 2020 ersattes sjuklönekostnaden i 
varierande grad från och med april månad och resten av året. I början på 2021 har 
regeringen fattat beslut om att sjuklönekostnader som överstiger det normala skall 
ersättas till och med 30 april 2021. 
Nedan ges förslag till fördelning av ersättningen för sjuklön för perioden januari-mars 
2021.  
Kommunstyrelsen                                     51 tkr 
Utbildningsnämnden                               878 tkr 
Vård- och Omsorgsnämnden               1 174 tkr  
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden    17 tkr 
Kultur och fritidsnämnden                           9 tkr 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2021-06-02 - Ks § 105 
Tjänsteskrivelse Ks - Fördelning bidrag sjuklön januari-mars  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Föreslagen omfördelning av ersättning för sjuklön mellan finansförvaltning och 
respektive nämnd för perioden januari – mars 2021 fastställs. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Controller (för åtgärd) 
Förvaltningschefer (för kännedom) 
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Kf §61        Dnr KS.2021.55               
 
 
Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Redovisningen godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
Ej besvarade motioner och medborgarförslag ska redovisas för kommunfullmäktige 
två gånger per år. Följande ärenden är under beredning: 

Beskrivning Registrerat 

Motion om att utreda ägarstyrningen i Oxelösunds kommuns 
bolag, KS.2019.53 

2019-04-05 

Medborgarförslag om ändring av arbetsordning för 
Oxelösunds kommuns kommunfullmäktige, KS.2020.124 

2020-11-03 

Motion om passiv insamling av pengar, KS.2021.22 2021-02-10 

Medborgarförslag om risvasar, KS.2021.62 2021-04-23 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-11 § 93 att medge förlängd beredningstid till 
2021-11-11 för motion om att utreda ägarstyrningen i Oxelösunds kommuns bolag. 
Svar på medborgarförslag om ändring av arbetsordning för Oxelösunds kommuns 
kommunfullmäktige beräknas behandlas av kommunfullmäktige på sammanträdet 
2021-06-16. 
Svar på motion om passiv insamling av pengar återremitterades av 
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för förnyad beredning vid sammanträdet 
2021-03-31 § 31. Nytt svar beräknas behandlas av kommunfullmäktige på 
sammanträdet 2021-06-16.  
Medborgarförslag om risvasar inkom till kommunen 2021-04-23 och kommer att 
anmälas till kommunfullmäktige 2021-05-11 och därefter överlämnas till berörd 
nämnd för beredning alt besvarande. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2021-06-02 - Ks § 106 
Tjänsteskrivelse Ks - Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag  
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Redovisningen godkänns. 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 14  
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige  2021-06-16  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
______ 
 
Beslut till: 
Kansliet (för kännedom) 
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Kf §62        Dnr KS.2020.124               
 
 
Svar på medborgarförslag om ändring av arbetsordning för 
Oxelösunds kommuns kommunfullmäktige  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Medborgarförslaget återremitteras för att utreda möjligheterna att förslagsställaren 
kan delta digitalt samt för att se över möjligheterna för exempelvis 
funktionsnedsatta att kunna delta.  
 
 
Sammanfattning 
Medborgarförslag har inkommit med förslag att arbetsordning för Oxelösunds 
kommuns kommunfullmäktige ändras avseende allmänhetens frågestund så att den 
som lämnat in en fråga inte behöver vara närvarande vid frågestunden för att få sin 
fråga besvarad. 
I Oxelösund finns det olika sätt för medborgarna att göra sin röst hörd och att få svar 
på sina frågor. Utöver att ringa eller skicka brev/e-post direkt till politiken eller 
verksamheterna erbjuder Oxelösund möjligheten att lämna medborgarförslag, e-
förslag, skicka in synpunkter via systemet Säg vad du tycker och att ställa frågor till 
kommunfullmäktige under allmänhetens frågestund.  
De olika påverkansmöjligheterna kompletterar varandra och medborgarna kan 
välja det sätt som passar frågan och personen bäst. Det som särskiljer 
allmänhetens frågestund är möjligheten till ett direkt svar och möjlighet till 
replikskifte mellan frågeställaren och den som besvarar frågan. Syftet med 
allmänhetens frågestund när det infördes var att ge invånarna ytterligare en 
möjlighet till dialog med de folkvalda politikerna. Om frågeställaren inte närvarar vid 
frågestunden faller syftet med allmänhetens frågestund och av den anledningen 
föreslås medborgarförslaget avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2021-06-02 - Ks § 107 
Tjänsteskrivelse Ks - Svar på medborgarförslag om ändring av arbetsordning för 
kommunfullmäktige 
Medborgarförslag gällande ändring av arbetsordning för Oxelösunds kommuns 
kommunfullmäktige  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Medborgarförslaget avslås. 
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Förslag 
Patrik Renfors (V) föreslår att ärendet återremitteras för att utreda möjligheterna att 
förslagsställaren kan delta digitalt samt för att se över möjligheterna för exempelvis 
funktionsnedsatta att kunna delta.  
Catharina Fredriksson (S), Jan-Eric Eriksson (SD), Linus Fogel (S), Björn 
Johansson (MP), Dag Bergentoft (M) och Klas Lundbergh (L) yrkar på bifall till 
Patrik Renfors (V) förslag om återremiss.  
Katarina Berg (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.  
Ann Abrahamsson (C) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag och bifall till 
medborgarförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, ett avslagsyrkande och ett 
förslag till återremiss och frågar först om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen (för åtgärd) 
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Kf §63        Dnr KS.2021.22               
 
 
Svar på motion om passiv insamling av pengar  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen avslås. 
 
 
Sammanfattning 
Dag Bergentoft (M), Mårthen Backman (M) och Stefan Johansson (M) föreslår i en 
motion ställd till kommunfullmäktige den 2021-02-10 § 18 att passiv insamling av 
pengar inte får ske utanför butiker och restauranger i Oxelösund samt att på övriga 
platser ska polismyndighetens tillstånd krävas.  
Kommunfullmäktige behandlade motionen 2021-03-31 § 31 och beslutade då med en 
minoritetsåterremiss att återremittera motionen för ytterligare utredning av 
frågeställningarna i motionen istället för att hänvisa till beslutet av e-förslaget om 
tiggeriförbud. 
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det är möjligt för en kommun att 
reglera passiv insamling av pengar i sina lokala ordningsföreskrifter, med de 
begränsningar som följer av ordningslagen (1993:1617). Avgörande för ett beslut 
att införa förbud/tillståndsplikt eller inte är kommunfullmäktiges bedömning om det 
är behövligt för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Då 
beslutet att införa alternativt att inte införa ett förbud samt krav på tillstånd är en 
bedömningsfråga lämnar kommunstyrelseförvaltningen inte något förslag till beslut 
i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2021-06-02 - Ks § 108 
Tjänsteskrivelse Ks - svar på motion om passiv insamling av pengar 
Motion från (M) om passiv insamling av pengar 
Protokoll 2021-03-31 - Kf §31  
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Motionen avslås. 
 
Förslag 
Catharina Fredriksson (S), Patrik Renfors (V), Linus Fogel (S), Björn Johansson 
(MP), Ann Svensson (S) och Klas Lundbergh (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
Dag Bergentoft (M), Katarina Berg (M), Jan-Eric Eriksson (SD) och Zuber Sahi (M) 
yrkar bifall till motionen. 
Gert Bennevall (KD) yrkar på återremiss för att utreda vilket område som avses. 
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Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ett förslag om återremiss. 
Ordförande börjar med att fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
Ordförande ställer sedan kommunstyrelsens förslag mot Dag Bergentofts (M) m.fl. 
förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering 
Votering begärs. 
Ja för kommunstyrelsens förslag. 
Nej för Dag Bergentofts (M) m.fl. Förslag. 
Ja 19 röster 
Nej 12 röster 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Namn Parti Val 
Linda Hägglund (S)  Socialdemokraterna Ja 
Nina Wikström-Tiala (S)  Socialdemokraterna Ja 
Matti Koponen (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 
Ulla Hulkko (SD)  Sverigedemokraterna Nej 
Britta Bergström (S)  Socialdemokraterna Ja 
Tommy Karlsson (S)  Socialdemokraterna Ja 
Zuber Sahi (M)  Moderaterna Nej 
Ingela Wahlstam (V)  Vänsterpartiet Ja 
Luiza Kaminska (M)  Moderaterna Nej 
Rune Tschemernjack (S)  Socialdemokraterna Ja 
Jan-Eric Eriksson (SD)  Sverigedemokraterna Nej 
Björn Johansson (MP)  Miljöpartiet Ja 
Klas Lundbergh (L)  Liberalerna Ja 
Ann Abrahamsson (C)  Centerpartiet Ja 
Ferry Hagi (S)  Socialdemokraterna Ja 
Anna-Maija Alajoki (M)  Moderaterna Nej 
Gert Bennevall (KD)  Kristdemokraterna Nej 
Mariela Perez (V)  Vänsterpartiet Ja 
Fia Nygren (S)  Socialdemokraterna Ja 
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Sofia Bergli (S)  Socialdemokraterna Ja 
Dagmara Mandrela (SD)  Sverigedemokraterna Nej 
Haifaa Alkhaldi (M)  Moderaterna Nej 
Ann Svensson (S)  Socialdemokraterna Ja 
Tapio Helminen (M)  Moderaterna Nej 
Håkan Carlsson (S)  Socialdemokraterna Ja 
Daniel Lundgren (V)  Vänsterpartiet Ja 

 
 
Reservation 
Katarina Berg (M), Luiza Kaminska (M) och Zuber Sahi (M) reserverar sig mot 
beslutet. 
Dag Bergentoft (M) reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 
Ärende blev återremitterades vid förra fullmäktiges sammanträdet.  
Moderaterna tog då upp i debatten kring problematiken att varken fastighetsägaren 
vid ICA eller polisen förmår att komma tillrätta, med som de anser, ett problem.  
Därför är jag väldigt besviken att inte någon åtgärd lämnats som förslag hur 
kommunen kan agera när någon annekterar annans mark.  
Jag vet svaret från majoriteten - det stod inte i att satsen att denna fråga skulle 
utredas. Men detta var ju anledning till återremissen. 
Hur står det till med ordning och reda i kommunen. En förening söker tillstånd för 
insamling av pengar. Vi har aldrig sett t.ex. Röda Korset annektera annans mark. 
Detta talar ett tydligt språk - den som söker tillstånd följer de regler som gäller. 
Den som inte söker tillstånd kan göra hur man vill, t.ex. ta annans mark i anspråk. Det 
är inte ok. Moderaterna vill ha ordning och reda i kommunen. 
Gå till ägarna av ICA och tala om att ert parti inte tänker ge något stöd i att man inte 
ska få samla in pengar på er mark. 
 
Dag Bergentoft 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Motionärerna (för kännedom) 
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Kf §64        Dnr KS.2021.63               
 
 
Nytt aktieägaravtal ONYX Näringslivsutveckling / 
Nyköpingsregionen  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Förslag till nytt aktieägaravtal godkännes. 
 
 
Sammanfattning 
Bolaget ONYX Näringslivsutveckling i Oxelösund och Nyköping AB, 556326–4257, 
som externt verkar under namnet Nyköpingsregionen har 20 april 2021 genomfört 
bolagsstämma varvid nedan justeringar i aktieägaravtalet genomförts. 

• Bolagets ändamål där fokus nu ska vara ”samverkansplattform för 
etableringsfrämjande åtgärder”. I tidigare version skulle bolaget även stärka 
lokala näringslivet genom marknadsföring samt stöd och service. 

• Tillagt att man verkar under varumärket ”Nyköpingsregionen” 
• Avtalet synkat med bolagsordningen på vissa punkter. Tidigare var det olika 

lydelser. 
• Avtalstiden var tidigare 1 år. Nu löper avtalet på tills vidare. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2021-06-02 - Ks § 109 
Tjänsteskrivelse Ks - Aktieägaravtal Nyköpingsregionen, ONYX Näringslivsutveckling 
200604 Bolagsordning ONYX 
210420 Aktieägaravtal Onyx  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Förslag till nytt aktieägaravtal godkännes. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
ONYX Näringslivsutveckling i Oxelösund och Nyköping AB (för kännedom) 
Nyköpings kommun (för kännedom)
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Kf §65        Dnr KS.2021.72               
 
 
Vision 2040  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en ny vision för 
Oxelösunds kommun - Vision 2040. 
 
 
Sammanfattning 
Med anledning av att nuvarande Vision 2025 går ut inom några år, att näringslivet i 
kommunen genomgår en omvandling genom SSAB:s övergång till fossilfri 
stålproduktion och Oxelösunds Hamns planerade utbyggnad och 
kapacitetsfördubbling samt en förväntad befolkningstillväxt genom nu planerad och 
pågående byggnation av bostadshus har fullmäktiges och kommunstyrelsens 
presidier i samråd sett ett behov att ta fram en ny vision för Oxelösunds kommun – 
Vision 2040. 
Kommunfullmäktige har att anta Vision 2040.  
Uppdraget att utarbeta förslag till ny vision kan antingen ges till fullmäktiges 
beredningsorgan kommunstyrelsen eller ges till en särskilt utvald styrgrupp till vilken 
fullmäktige utser ledamöter.  
Kommunfullmäktige föreslås ge i uppdrag till kommunstyrelsen att utarbeta en ny 
vision för Oxelösunds kommun - Vision 2040. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2021-06-02 - Ks § 110 
Tjänsteskrivelse Ks  
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en ny vision för 
Oxelösunds kommun - Vision 2040. 
 
Förslag 
Catharina Fredriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen (för åtgärd) 
Kommunchef (för kännedom)
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Kf §66        Dnr KS.2020.122               
 
 
Investering Prisman 6  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Godkänna Kustbostäder i Oxelösund AB:s investering Prisman 6 på 184 mkr. 
2. Kustbostäder i Oxelösund AB skall varje kvartal under projektets gång komma till 

kommunstyrelsen för en uppdatering kring projektets fortskridande. 
 
 
Sammanfattning 
Nuvarande Prismanfastigheten 6 är byggd i början av sjuttiotalet och är i mycket 
dåligt skick. Alternativet att renovera har ställts mot att bygga nytt och slutsatsen har 
varit att den mest långsiktiga lösningen är att ersätta fastigheten. Vissa delar som 
skyddsrum och källare kan behållas. En annan drivkraft att bygga nytt är att 
detaljplanen tillåter bostäder vilket det finns ett behov av i centrum. En annan aspekt 
som beaktats är att centrum i Oxelösund blir mer attraktivt med en ny fastighet.  
NCC har kontrakterats som byggpartner och byggnationen sker som en s.k. 
partnering vilket innebär att Kustbostäder och NCC tillsammans genomför projektet 
mot en gemensam budget, som beskrivs nedan. Ledningen för Kustbostäder 
förväntar sig inga problem att hyra ut vare sig handelsdelen eller lägenhetsdelen. 
Några fakta kring projektet: 
Antal lägenheter 48 st. 
Preliminär lägenhetsfördelning 
25% 1 r o k, 25 % 2 r o k, 38 % 3 r o k,12 % 4 r o k 
BOA ca 3 000 kvm 
LOA ca 1 800 kvm 
Garage ca 1 000 kvm med ca 30 platser 
Handelsdelen (LOA) byggs så att det går att ha stor flexibilitet i användningen. 
Investeringen kommer att kosta ca. 184 mkr. I investeringsutgiften ligger kalkylerat en 
reserv på oförutsedda utgifter på 11 mkr. Bolaget kommer att egenfinansiera ca. 
40 mkr av investeringsutgiften genom att försälja annan fastighet. Resterande del 
kommer att lånas av koncernbanken. 
Projektet blir en ansträngning för bolagets ekonomi de kommande åren men 
bedömningen är att det inte går att genomföra motsvarande projekt till en lägre 
kostnad genom att vänta några år. 
Det kommer uppstå ett behov av en nedskrivning av det bokförda värdet för 
fastigheten då det överstiger marknadsvärdet. Hur stor den blir bestäms efter 
värdering och dialog med revisor, efter det att fastigheten har färdigställts. Soliditeten 
för bolaget bedöms minska från ca 18 % till ca 12 % efter en nedskrivning på ca 
35 mkr.  
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Beslutsunderlag 
Protokoll 2021-06-02 - Ks § 111 
Tjänsteskrivelse Ks 
Beslutsunderlag kvarteret Prisman 6 KS och KF  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens förslag 
1. Godkänna Kustbostäder i Oxelösund AB:s investering Prisman 6 på 184 mkr. 
2. Kustbostäder i Oxelösund AB skall varje kvartal under projektets gång komma till 

kommunstyrelsen för en uppdatering kring projektets fortskridande. 
 
Förslag 
Catharina Fredriksson (S), Patrik Renfors (V), Björn Johansson (MP), Ann Abrahamsson 
(C), Klas Lundbergh (L), Ann Svensson (S), Britta Bergström (S), Katarina Berg (M), Jan-
Eric Eriksson (SD) och Gert Bennevall (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Dag Bergentoft (M) föreslår att ett femtontal lägenheter prioriteras till målgruppen 65+. 
Catharina Fredriksson (S), Patrik Renfors (V), Jan-Eric Eriksson (SD), Ann Svensson (S) 
och Britta Bergström (S) yrkar avslag på Dag Bergentofts (M) tilläggsförslag. 
Ann Abrahamsson (C), Klas Lundbergh (L), Katarina Berg (M) yrkar bifall till Dag 
Bergentofts (M) tilläggsförslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och ett tilläggsförslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Ordförande 
frågar sedan om Dag Bergentofts (M) tilläggsförslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår förslaget. 
 
Reservation 
Klas Lundbergh (L) reserverar sig mot beslutet. 
Dag Bergentoft (M), Katarina Berg (M), Luiza Kaminska (M), Tapio Helminen (M), 
Zuber Sahi (M), Haifaa Alkhaldi (M), Matti Koponen (M) och Anna-Maija Alajoki (M) 
reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 
Det är bra att Prisman 6 rivs och bygger nytt. Kommunen behöver fler centralt 
belägna lägenheter och anpassade butikslokaler. Kommunen behöver prioritera att vi 
ser till flera målgrupper som kan bosätta dig centralt med nära service.  
Moderaterna har motionerat om behovet av trygghetsboende flera ggr. Senast var 
2016 då vi ville utreda förutsättningarna att bygga ett eller flera trygghetsboenden 
centralt i Oxelösund. Motionen bifölls 2017 vad avsåg att utreda förutsättningarna att 
bygga trygghetsboende i Oxelösund. 
Utredningsuppdraget inarbetades i arbetet med äldrestrategin 2018 var dokumentet 
klart och heter ”Välfärdstjänster 65+” I dokumentet beskrivs kort vad ett 
trygghetsboende är. I ett annat stycke står följande med huvudrubrik: 
Trygghetsboende Kustbostäder konstaterar att behovet av trygghetsboende är 
fortsatt stort. Av den anledningen diskuteras nu ett ytterligare trygghetsboende som 
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kan byggas centralt på samma fastighet som affärsfastigheten Prisman 6. Platsen är 
bra då det är nödvändigt med ett centralt läge nära samhällsservice Situationen har 
inte förändrats.  
Faktaunderlagen visar att 27,9 % av befolkningen i Oxelösund är 65 år och äldre. 
Planeringen är att bygga 48 lägenheter i varierad storlek. Det är viktigt att kommunen 
låter integrera i varierande åldrar. Att tillåta ett 15-tal lägenheter för målgruppen 
stämmer väl överens med befolkningsdemografin. VD för KBAB har informerat om att 
standarden som är planerad är helt funktionell för alla åldrar, även för gruppen som 
idag bor i ett trygghetsboende. Ingenting har utretts från den motion som blev bifallen. 
Det enda som finns är att den är inarbetad i dokumentet ”Välfärdstjänster 65+”.  
Att den politiska majoriteten inte gjort något åt motionen kan man konstatera att man 
inte bryr sig om målgruppen. Genom att majoriteten nu säger nej till tilläggsyrkandet 
gör att vi förlorar chansen att tillåta den aktuella målgruppen att få plats i den nya 
fastigheten och få ta del av gemensamhetsutrymmen och nära service.  
 
Dag Bergentoft, Katarina Berg, Luiza Kaminska, Tapio Helminen, Zuber Sahi, Haifaa 
Alkhaldi, Matti Koponen, Anna-Maija Alajoki 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Ekonomichef (för kännedom) 
Controller (för kännedom) 
Kustbostäders VD (för åtgärd) 
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Kf §67        Dnr KS.2021.68               
 
 
Svar på interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande 
om brandskydd för äldre med hemtjänst  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Interpellationen anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-11 lämnade Jan-Eric Eriksson 
(SD) in en interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande. 
Brandskydd för äldre med hemtjänst.  
Interpellation till Linus Fogel, ordförande Vård- och omsorgsnämnden.  
Kalla Fakta som sändes i mitten av december tog upp problemet med bristande 
brandskydd för våra äldre i landets kommuner. Av 100 tillfrågade kommuner så var 
det bara 8st som ansåg att det var kommunens skyldighet att se till att de äldre 
kunde bo kvar hemma med likvärdig brandsäkerhet som de haft om de bott på ett 
Särskilt boende.  
En otydlig lag som inte specificerar brandskydd som en av de åtgärder som 
kommunen behöver göra för att uppnå en säker hemmiljö uppges vara orsaken till 
de brister man ser runt om i landet. Räddningstjänsten riktar kritik till många 
kommuner i deras brandutredningar, i många fall hade branden kunnat undvikas 
eller fått en annan utgång om ett brandskydd funnits.  
Sverigedemokraterna hoppas att Oxelösund är en av de 8 kommuner som anser 
att detta är viktigt ställer därmed följande frågor:  
1. Använder hemtjänsten någon framtagen checklista för att upptäcka brister i 
brandskyddet? Om brister upptäcks, vad gör kommunen?  
2. Vilka rutiner finns för SBA (Systematiskt brandskyddsarbete)?  
Jan-Eric Eriksson (SD)  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2021-05-11 - Kf §51 
Interpellation om brandskydd till Linus Fogel VON  
 
 
Dagens sammanträde 
Vård- och omsorgsnämndens ordförande Linus Fogel (S) besvarar interpellationen. 
Ordförande för Vård och omsorgsnämnden Linus Fogel ger följande svar på de frågor 
som ställs i interpellationen avseende brandskydd för äldre med hemtjänst inom 
äldreomsorgsförvaltningen 
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1. Använder hemtjänsten någon framtagen checklista för att upptäcka brister i 
brandskyddet? Om brister upptäcks vad gör kommunen? 

- Medarbetare inom hemtjänsten använder inte i dagsläget någon checklista för att 
identifiera eventuella brandrisker hos den enskilde i dess hem. Däremot pågår ett 
arbete inom förvaltningen på myndighetskontoret där biståndshandläggarna 
formulerat ett antal frågor avseende brandskydd. Dessa frågor kommer att ställas till 
den enskilde i de informerande samtal som hålls med den enskilde i samband med 
ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen (2001:453).  
Äldreomsorgsförvaltningen avser också att påbörja ett arbete med uppsökande 
verksamhet för äldre i kommunen. I detta uppdrag kommer brandskyddsfrågor vara 
en del för att identifiera levnadsförhållanden och risker i den enskildes hem. I det 
arbetet kommer förvaltningen att ta stöd av Sörmlandskustens räddningstjänst för råd 
och stöd gällande individanpassat brandskydd samt hembesök om behovet finns. 
Då Lag (2003:778) om skydd mot olyckor i dagsläget inte anger en skyldighet för 
kommunen att uppbära ett brandskydd i den enskildes hem, vilket ordinärt boende 
inom hemtjänst är att anse, så har äldreomsorgsförvaltningen i dag inga direkta 
åtgärder för att förhindra att brand uppstår. Däremot påbörjas ett arbete framledes 
som avser information runt brandskydd för personer i ordinärt boende av såväl 
biståndshandläggare samt uppsökande verksamhet.   
I vissa situationer kan dock anhöriga till den äldre, eller äldreomsorgsförvaltningens 
medarbetare, uppmärksamma att det finns ökad risk för att brand uppstår i den 
enskildes hem till följd av dennes hälsotillstånd. I dessa fall kan hjälpmedel såsom 
exempelvis spisvakt sättas in hos den enskilde för att minimera risk att brand uppstår. 
2. Vilka rutiner finns för SBA (systematiskt brandskyddsarbete)? 
-Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap 2 § anges bland annat att ägare 
eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning 
skall vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller 
begränsa skador till följd av brand. Vidare anges I Statens räddningsverks allmänna 
råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3), mot 
bakgrund av bestämmelserna i 2 kap 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor, att 
det är skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete 
och att detta dokumenteras. Detta innebär således att viss verksamhet inom 
äldreomsorg såsom särskilda boenden skall ha ett systematiskt brandskyddsarbete 
för att ha ordning och reda på sitt brandskydd. Inom äldreomsorgsförvaltningen finns 
ett sådant arbete på de olika särskilda boendena.  
Det systematiska brandskyddsarbetet innefattar bland annat rutiner, policys, 
byggnadsteknisk beskrivning samt ansvarsfördelning för de olika parterna (Vård och 
omsorgsnämnden samt Kustbostäder). Det systematiska brandskyddsarbetet skall 
följas upp årligen och dokumenteras. Kontroller av brandskydd genomförs 
regelbundet av verksamheten enligt rutin. Personal skall även utbildas löpande inom 
brandsäkerhet och inom hjärt- och lungräddning (HLR).  
Det systematiska brandskyddsarbetet är uppbyggt i samråd med Sörmlandskustens 
räddningstjänst och Kustbostäder. 
Linus Fogel ordförande Vård och omsorgsnämnden   
  
______
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Kf §68        Dnr KS.2021.73               
 
 
Svar på interpellation till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande om införandet av Rättviksmodellen  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Interpellationen anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-11 lämnade Bo Höglander (C) in 
en interpellation till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande. 
Interpellation till ordföranden i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
Hur går det med införandet av Rättviksmodellen?  
Den 14 februari 2018 ställde undertecknad en interpellation med rubriken 
Rättviksmodellen till ordföranden i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, MSN.  
Innehållet gick i korthet ut på att Oxelösunds kommun borde införa denna modell 
som innebär att kommunal tillsyn faktureras i efterhand, om och när en tillsyn 
verkligen utförts. Modellen hade gått från att vara utskälld till att bli ett föredöme för 
kommuner som vill förbättra relationen till sina företagare.  
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, (numera Sveriges Kommuner och 
Regioner, SKR), var till en början kritiska. Det var även Livsmedelsverket, som 
hade granskat Rättviks kommuns tillsynsarbete. Men sedan kom vändningen med 
stöd av bl.a. organisationer som Visita, Svensk Handel, LRF och Svenskt 
Näringsliv. Statskontoret fick i uppdrag att utvärdera avgiftsmodellen och de kom 
fram till att efterhandsbetalning är att föredra. En sådan kan öka tilltron till 
kontrollerna.  
Min fråga var då, 2018: Skulle Oxelösunds kommun kunna börja tillämpa 
Rättviksmodellen, där kommunal tillsyn faktureras i efterhand, som alternativ till 
nuvarande modell?  
Jag fick senare ett trevligt och positivt svar från Inge Stålgren, dåvarande 
ordförande i MSN. Svaret gav intrycket av att Oxelösunds kommun var välvilligt 
inställd till modellen och kunde tänka sig att tillämpa den. Den var i det närmaste 
på gång att införas, fick jag intrycket av.  
Min fråga nu, våren 2021, är: hur långt har Oxelösunds kommun kommit med 
införandet av Rättviksmodellen?  
Oxelösund den 11 maj 2021  
Bo Höglander  
Gruppledare  
Centerpartiet  
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Beslutsunderlag 
Protokoll 2021-05-11 - Kf §52 
Interpellation från (C) om Rättviksmodellen  
 
 
Dagens sammanträde 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tommy Karlsson (S) besvarar 
interpellationen. 
Oxelösunds kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, har hela tiden precis 
som påpekas i frågeställarens skrivning varit positiv till denna form av taxemodell. Då 
kommunen är liten och få personer arbetar med frågan på förvaltningen har Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden prioriterat att handläggarna lagt sin arbetstid på att 
genomföra den tillsyn som man ansvarar för eftersom SKR samtidigt haft i uppdrag 
att utreda frågan på ett nationellt plan. I Oxelösund har man alltså inväntat vad den 
utredningen skulle visa istället för att lagt egna resurser på att göra samma sak. 
Nu har SKR kommit fram till att detta är en modell att arbeta utifrån och att alla, så 
småningom, ska tillämpa detta sätt att fakturera i efterhand. De nya bestämmelserna 
trädde i kraft 1 april 2021 så nu finns möjligheten att efterhandsdebitera på ett sätt 
som följer gällande lagstiftning. Senast 2024 ska alla kommuner ha övergått till 
efterhandsdebitering. 
Flera kommuner i Sörmland, inklusive Oxelösund, kommer att gemensamt arbeta 
med att ta fram förslag till hur den nya bestämmelsen ska tillämpas och hur taxan ska 
utformas. Detta arbete innebär att man till 2023 kommer att ta fram ett förslag till taxa 
som kan beslutas av Kommunfullmäktige i Oxelösund under hösten 2022. 
Ett tillägg som kan göras är att i Oxelösund ligger livsmedelskontrollerna i fas sedan 
2018, så det är ingen verksamhet som betalat för kontroller som inte genomförts även 
om vi tagit ut avgiften i förhand. 
Mer info om de nya bestämmelserna finns här: 
https://skr.se/skr/samhallsplaneringinfrastruktur/miljohalsa/taxalivsmedel/nyabestam
melseromlivsmedelsavgifter.52158.html 
 
Tommy Karlsson (S) 
 
 
______ 
 
 

https://skr.se/skr/samhallsplaneringinfrastruktur/miljohalsa/taxalivsmedel/nyabestammelseromlivsmedelsavgifter.52158.html
https://skr.se/skr/samhallsplaneringinfrastruktur/miljohalsa/taxalivsmedel/nyabestammelseromlivsmedelsavgifter.52158.html
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Kf §69        Dnr KS.2021.74               
 
 
Svar på interpellation till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande om utvecklingsplaner  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Interpellationen anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-11 lämnade Bo Höglander (C) in 
en interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande. 
Interpellation till ordföranden i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
När kan kommunens utvecklingsplaner, omfattande bland annat vägarbeten och 
asfaltering vid Talluddsvägen/Danviks udde, vara genomförda?  
Bakgrund: Den 26 maj 2008 antogs förslag till fördelning av gatukostnader för ett 
antal fastigheter, inkluderande villafastigheter vid Talluddsvägen, Oxelösunds 
kommun. Förslaget togs fram i samband med upprättandet av detaljplan kring ett 
antal fastigheter vid Danviks udde.  
En Oxelösundsbo med villafastighet i området stötte på undertecknad vid ett 
spontant möte på stan och frågade hur det går med anläggandet av väg, med 
mera, i detta område. Som tomtägare på Talluddsvägen förhindras personen i 
fråga att utföra utvecklingsarbeten inom sin egen fastighet innan kommunens 
planer är genomförda.  
Medborgaren har kontaktat kommunen flera gånger med frågan om när planerna 
för området kan tänkas vara genomförda. Det har ju gått mer än ett decennium 
sedan planerna aviserades. Därav min fråga.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2021-05-11 - Kf §53 
Interpellation från (C) om utvecklingsplaner  
 
 
Dagens sammanträde 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tommy Karlsson (S) besvarar 
interpellationen. 
Då förfarandet med gatukostnader inte är vanligt i Oxelösunds kommun håller Miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med Mark och 
exploateringsstrategerna på att reda ut hur beslut och avtal utformades 2008 för att 
det nu ska hanteras på rätt sätt. Man har bl.a. varit i kontakt med en av de som 
arbetade med frågan, som inte jobbar kvar i Oxelösunds kommun. 
Så fort dessa frågor är utredda kommer ett förslag om utförande att tas fram. T.ex. 
kommer vägen förmodligen inte att göras i normal kommunal standard eftersom den i 
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dagsläget är smalare och om den skulle göras om enligt standard kommer 
vägområdet behöva göras större och t.ex. buskar och staket som fastighetsägarna 
har på plats tas bort. 
Jag ber att få återkomma i frågan när alla frågetecken kring avtal och kostnader är 
utredda. 
  
Tommy Karlsson (S) 
 
 
______ 
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Kf §70        Dnr KS.2021.91               
 
 
Motion om anpassning av köken i kommunens skolor och förskolor 
från mottagningskök till tillagningskök  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige medger att motionen får lämnas in och överlämnar den till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
 
Dagens sammanträde 
Björn Johansson (MP) inkommer med följande motion till kommunfullmäktige. 
Motion om anpassning av köken i kommunens skolor och förskolor från 
mottagningskök till tillagningskök. 
Från Miljöpartiet de grönas sida har vi under mer än ett decennium propagerat för att 
maten till barnen i våra skolor och förskolor ska tillagas lokalt i respektive skola och 
förskola med i största möjliga utsträckning lokalt producerade ekologiska råvaror. 
Men tyvärr har alla övriga partier istället valt att ställa sig bakom förslagen om 
investeringar i mottagningskök vid de ny- och ombyggnationer av köken i skolor och 
förskolor som varit aktuella under denna period. Det gäller bland annat köket i den 
nya Oxelöskolan som ännu inte har tagits i bruk och ombyggnaden av köket i 
Peterslundsskolan. 
När budgeten för 2021 behandlades här i kommunfullmäktige 2020-11-11 
reserverade vi oss mot besluten om investeringar i ombyggnaderna av köken i 
Ramdalsskolan och Stenviks förskola på grund av att de avsåg fortsatt funktion som 
mottagningskök. 
Vi välkomnar därför de beslut som kommunstyrelsen fattade 2021-06-02 då man 
godkände ”Utredning gällande måltidernas betydelse för det livslånga lärandet”, även 
innehållande ett delbeslut med lydelsen ”Om en enhet ska ha tillagningskök eller 
mottagningskök beslutas vid varje nybyggnations- eller ombyggnationsbeslut”.  
På sidan 6 under rubriken ”Måltidens kvalitet” i utredningen, förtydligas detta i 
formuleringen ”Genom att skapa möjligheter i organisationen att få en större flexibilitet 
rekommenderar Kommunstyrelsen och Utbildningsförvaltningen att det skapas 
förutsättningar för tillagningskök men att dessa kan användas som mottagningskök. 
Detta underlättar framtida behov och utföranden för att undvika behov av investering 
och ombyggnadsbehov i Björntorps centralkök.” 
Vi delar i huvudsak utredningens slutsatser och förslag men anser att stor vikt också 
måste läggas vid att minska sårbarheten vid kris, som t ex utbrott av smitta eller vid 
tekniska haverier som stoppar produktionen vid Björntorpsköket. Även matens kvalitet 
och minskat matsvinn måste värderas mycket högt i sammanhanget.  
Vår uppfattning är därför att lokala tillagningskök på respektive enhet ska vara 
standard. Därmed behöver vi också känna till vad som måste kompletteras och till 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 32  
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige  2021-06-16  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

vilken kostnad för att även köken på Oxelöskolan och Peterslundsskolan ska kunna 
fungera som tillagningskök.   
 
Vårt yrkande:  
Att kostnader för anpassning av de befintliga köken i Oxelöskolan och 
Peterslundsskolan till tillagningskök utreds.  
 
Oxelösund 2021-06-16 
Miljöpartiet de gröna i Oxelösund 
Björn Johansson 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen (för åtgärd) 
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Kf §71        Dnr KS.2021.20               
 
 
Frågor till kommunfullmäktige  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Inga frågor fanns till kommunfullmäktige vid sammanträdet. 
 
 
______ 
 
 
 


