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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Plats och tid
Kommunhuset, rum Hävringe kl 08.30 - 16.34
Ajournering 11:49-13.18, 14.43-14.54

Beslutande Dag Bergentoft (M)
Katarina Berg (M)
Linus Fogel (S)
Dagmara Mandrela (SD)
Tommy Karlsson (S)
Göran Bernhardsson (KD)
Klas Lundberg (L)
Nina Wikström-Tiala (S)
Patrik Renfors (V)

Ej tjänstgörande Eva Lantz (M)
ersättare och övriga Annsofie Karlsson (M)
deltagare Anders Berglund (M)

Jan Eric Eriksson (SD)
Urban Bertling (KD)
Astrid Öhman Asp (S)
Britta Bergström (S)
Inge Ståhlgren (S)
Ann Abrahamsson (C)

Mårten Johansson Sekreterare
Johan Persson Kommunchef
Stina Karlsson Avfallsplanerare § 17
Sofia Rappestad Miljö- och renhållningschef § 17
Maria Malmberg Mark- och exploateringsstrateg § 8
Patrik Järvall Mark- och exploateringsstrateg § 8
Niklas Thelin Säkerhetsstrateg § 8
Martin Englund Fastighetsförvaltare § 8

Underskrifter Sekreterare ……………………………………………
Mårten Johansson

Paragrafer 7 - 35

Ordförande ……………………………………………
Dag Bergentoft

Justerande …………………………………………..
Linus Fogel

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2023-01-25

Datum för
anslagsuppsättande 2023-01-31

Datum för
anslagsnedtagande 2023-02-22

UNDERSKRIVET ORIGINAL 
FÖRVARAS I KANSLIETS 

NÄRARKIV



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Förvaringsplats för
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift …………………………………………
Mårten Johansson

Ks § 7 Fastställelse av föredragningslista 3

Ks § 8 Information och föredragningar 2023 4

Ks § 9 Val av ombud Svealands kustvattenvårdsförbund 5 - 6

Ks § 10 Val av nominering av styrelseledamot/ersättare

Svealands kustvattenvårdsförbund

7 - 8

Ks § 11 Val av ombud Östra Sveriges luftvårdsförbund 9 - 10

Ks § 12 Val av ombud Kommuninvest föreningsstämma 11 - 12

Ks § 13 Val av kommunens råd för funktionshinderfrågor 13 - 14

Ks § 14 Höjt personalomkostnadspålägg 2023 15 - 16

Ks § 15 Fördelning av medel prioriterade grupper 2022 17 - 18

Ks § 16 Förordnande av GDPR-samordnare enligt riktlinjer för
tillämpning av dataskyddsförordningen

19 - 20

Ks § 17 Ny renhållningsordning 21 - 22

Ks § 18 Tilläggsavtal för överförmyndarverksamhet 23 - 24

Ks § 19 Byggnation av nytt särskilt boende vid Björntorp 25 - 27

Ks § 20 Rivning av byggnad och markförberedande åtgärder vid Läget. 28 - 32

Ks § 21 Inrättande av näringslivsråd 33 - 36

Ks § 22 Utredning av ökad valfrihet inom äldreomsorgen i Oxelösunds
kommun

37 - 40

Ks § 23 Ny mål- och budgetprocess 41 - 42

Ks § 24 Markanvisning Villabacken 43 - 45

Ks § 25 Åtgärder i simhallen, Ramdalsanläggningen 46 - 47

Ks § 26 Delgivningar till kommunstyrelsen 2023 48

Ks § 27 Redovisning av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2023 49 - 50

Ks § 28 Information från kommunalråd och kommunchef 51

Ks § 29 Taxor 2023 52 - 53

Ks § 30 Revidering av bolagsordning för Kustbostäder i Oxelösund AB 54 - 56

Ks § 31 Revidering av bolagsordning för Oxelö energi AB 57 - 59

Ks § 32 Översyn av den politiska organisationen 60 - 61

Ks § 33 Revidering av bolagsordning i Oxelösunds kommuns
förvaltnings AB (Förab)

62 - 63
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Ks § 34 Kommunstyrelsens balanslista 2023 64

Ks § 35 Uppdrag om att kartlägga personalomsättning 65 - 66
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Ks § 7 Dnr KS.2023.34

Fastställelse av föredragningslista

Kommunstyrelsens beslut

1. Nytt ärende om revidering av bolagsordning i Oxelösunds kommuns
förvaltnings AB, tas upp som ärende 27.

2. Nytt ärende om uppdrag om kartläggning av personalomsättning, tas upp
som ärende 29.

______
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Ks § 8 Dnr KS.2023.1

Information och föredragningar 2023

Kommunstyrelsens beslut

Informationerna godkänns

Dagens sammanträde

1. Presentation av den nya kommunstyrelsen.

2. Kommunsekreterare Mårten Johansson informerar om kommunstyrelsens
reglemente, delegationsordning, utskott, råd och om det kommunala
beredningstvånget.

3. Mark- och exploateringsstrategerna Marian Malmberg och Patrik Järvall
informerar om kommunstyrelsens ansvar för mark- och bostadsfrågor och
om markanvisning Villabacken.

4. Säkerhetsstrateg Niklas Thelin informerar om kommunens säkerhetsarbete
och kommunstyrelsens ansvar i säkerhetsfrågor.

5. Fastighetsförvaltare Martin Englund informerar om åtgärder som behöver
göras i simhallen i Ramsdalsanläggningen.

______



Sammanträdesprotokoll Blad 6

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Ks § 9 Dnr KS.2022.125

Val av ombud Svealands kustvattenvårdsförbund

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utser följande till Svealands kustvattenvårdsförbund

Stämmoombud Tapio Helminen (M)

Ersättare Lena Karlsson Aronsson (S)

Sammanfattning

Svealands kustvattenvårdsförbund är en ideell förening. Föreningen är öppen för
länsstyrelser och andra statliga myndigheter, kommuner och landsting, offentliga och privata
bolag samt organisationer som bedriver verksamhet som påverkas av, påverkar eller utövar
tillsyn över vattenförhållandena inom förbundets verksamhetsområde. Även andra som har
intresse av eller vill främja förbundets verksamhet kan upptas som medlemmar i förbundet.

Svealands kustvattenvårdsförbund verkar för en god vattenvård inom dess
verksamhetsområde genom att bygga upp en kunskapsbas om kustvattnets kvalitet och
orsaker till påverkan, och därigenom vara medlemmarna behjälpliga i deras vattenvårdande
verksamhet.

Förbundets verksamhetsområde omfattar kustvattnen i Uppsala, Stockholms och
Södermanlands län och sträcker sig till länsgränsen mot Gävleborgs län i norr samt till
länsgränsen mot Östergötlands län i söder.

Förbundet består av förbundsstämma, styrelse, revisorer, beredningsgrupp, och
valberedning. Styrelsen utser beredningsgruppen som ska bestå av tjänstemän med
beredande och stödjande funktion till styrelsen.

Till förbundsstämman ska varje medlem utse ett ombud och en ersättare för ombudet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks val av ombud svealands kustvattenvårdsförbund

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Inget framskrivet förslag
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Förslag

Dag Bergentoft (M) nominerar Tapio Helminen (M) till ombud

Linus Fogel (S) nominerar Lena Karlsson Aronsson (S) till ersättare

Beslutsgång

Ordförande finner att antalet nominerade stämmer överens med antalet platser
som ska tillsättas och finner därefter att styrelsen beslutar i enlighet med
nomineringarna.

______

Beslut till:
Valda (för kännedom)

Svealands kustvattenvårdsförbund (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Ks § 10 Dnr KS.2022.125

Val av nominering av styrelseledamot/ersättare
Svealands kustvattenvårdsförbund

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen nominerar följande till styrelsen i Svealands kustvattenvårdsförbund

Ledamot Tapio Helminen (M)

Ersättare Tommy Karlsson (S)

Sammanfattning

Svealands kustvattenvårdsförbund är en ideell förening. Föreningen är öppen för
länsstyrelser och andra statliga myndigheter, kommuner och landsting, offentliga och privata
bolag samt organisationer som bedriver verksamhet som påverkas av, påverkar eller utövar
tillsyn över vattenförhållandena inom förbundets verksamhetsområde. Även andra som har
intresse av eller vill främja förbundets verksamhet kan upptas som medlemmar i förbundet.

Svealands kustvattenvårdsförbund verkar för en god vattenvård inom dess
verksamhetsområde genom att bygga upp en kunskapsbas om kustvattnets kvalitet och
orsaker till påverkan, och därigenom vara medlemmarna behjälpliga i deras vattenvårdande
verksamhet.

Förbundets verksamhetsområde omfattar kustvattnen i Uppsala, Stockholms och
Södermanlands län och sträcker sig till länsgränsen mot Gävleborgs län i norr samt till
länsgränsen mot Östergötlands län i söder.

Förbundet består av förbundsstämma, styrelse, revisorer, beredningsgrupp, och
valberedning. Styrelsen utser beredningsgruppen som ska bestå av tjänstemän med
beredande och stödjande funktion till styrelsen.

Styrelsen utses av förbundsstämman som Oxelösunds kommun som medlem i
kustvattenvårdsförbundet utser ett ombud och en ersättare till i ett separat ärende. Styrelsen
har sitt säte i Stockholm och består av 12 ledamöter och 12 ersättare varav en ledamot och
en ersättare utses av stämman bland medlemskommunerna i Södermanlands län. Styrelsen
sammanträder fyra gånger om året.

Kommunstyrelsen har att nominera en ledamot och en ersättare till styrelsen.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks nominering till styrelse Svealands kustvattenvårdsförbund

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Inget framskrivet förslag

Förslag

Dag Bergentoft (M) nominerar Tapio Helminen (M) till ledamot

Linus Fogel (S) nominerar Tommy Karlsson (S) till ersättare

Beslutsgång

Ordförande finner att antalet nominerade stämmer överens med antalet platser
som ska tillsättas och finner därefter att styrelsen beslutar i enlighet med
nomineringarna.

______

Beslut till:
Nominerade (för kännedom)

Svealands kustvattenvårdsförbund (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Ks § 11 Dnr KS.2022.125

Val av ombud Östra Sveriges luftvårdsförbund

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utser följande till Östra Sveriges luftvårdsförbund

Ombud Tapio Helminen (M)

Ersättare Tommy Karlsson (S)

Sammanfattning

Östra Sveriges luftvårdsförbund syftar till att främja samverkan för att utföra lagstadgade
mätningar av luftens kvalité. Förbundet har 73 medlemmar varav 62 är kommuner.

Förbundet har bildats för att bidra till en förbättrad luftkvalitet i östra Sverige. Förbundets
uppgift är att på olika sätt tillhandahålla faktaunderlag för beslutsärenden till medlemmar
och andra aktörer som påverkar luftens kvalitet.

Kommunerna har ofta begränsade resurser och lagkraven är höga gällande luftkvalitet vilket
också kräver hög kompetens hos ansvariga tjänstepersoner. Att ha kompetens att följa upp
lagkraven inom luftvårdsarbete, det vill säga information till invånare, inrapportering av
mätdata och tillhanda mätningar såväl som mätinstrument blir mera kostnadseffektivt via ett
medlemskap i förbundet.

Förbundet består av en styrelse, en beredningsgrupp som besitter hög expertis, både ifrån
miljömedicin, trafikplanering och miljöinspektörer.

Kommunstyrelsen har att utse ett stämmoombud och en ersättare till förbundsstämman i
Östra Sveriges luftvårdsförbund

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks val av ombud Östra Sveriges luftvårdsförbund

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Inget framskrivet förslag
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Förslag

Dag Bergentoft (M) nominerar Tapio Helminen (M) till ombud.

Linus Fogel (S) nominerar Tommy Karlsson (S) till ersättare.

Beslutsgång

Ordförande finner att antalet nominerade stämmer överens med antalet platser
som ska tillsättas och finner därefter att styrelsen beslutar i enlighet med
nomineringarna.

______

Beslut till:
Valda (för kännedom)

Östra Sveriges luftvårdsförbund (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Ks § 12 Dnr KS.2022.125

Val av ombud Kommuninvest föreningsstämma

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utser följande till Kommuninvests föreningsstämma

Ombud Dag Bergentoft (M)

Ersättare Linus Fogel (S)

Sammanfattning

Kommuninvests uppdrag är att finansiera utveckling inom kommunsektorn, att erbjuda en
trygg placering för investerare samt att fungera som kunskapscentrum inom kommunal
finansförvaltning och långsiktig hållbarhet. Kommuninvest är även kommunsektorns största
kreditgivare.

Kommuninvest ägs och styrs av medlemmarna genom en ekonomisk förening.
Kommuninvest består av två delar: aktiebolaget Kommuninvest i Sverige AB, som erbjuder
krediter och finansiell expertis, och Kommuninvest Ekonomisk förening där Oxelösunds
kommun är medlem, som äger aktiebolaget. 

Kommunstyrelsen har att utse ett ombud och en ersättare till Kommuninvests
föreningsstämma.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks val av ombud Kommuninvest föreningsstämma

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Inget framskrivet förslag.

Förslag

Dag Bergentoft (M) nominerar Dag Bergentoft (M) till ombud

Linus Fogel (S) nominerar Linus Fogel (S) till ersättare
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordförande finner att antalet nominerade stämmer överens med antalet platser
som ska tillsättas och finner därefter att styrelsen beslutar i enlighet med
nomineringarna.

______

Beslut till:
Valda (för kännedom)

Kommuninvest (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Ks § 13 Dnr KS.2022.125

Val av kommunens råd för funktionshinderfrågor

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen väljer följande politiska representanter till kommunens råd för
funktionshinderfrågor (KRFF)

Ordförande Dag Bergentoft (M)

Vice ordförande Inge Ståhlgren (S)

Ersättare Klas Lundbergh (L)

Ersättare Astrid Öhman Asp (S)

Sammanfattning

Kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor (KRFF) är ett organ för samråd och
ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för organisationer som arbetar
med funktionsnedsättningsfrågor och som är verksamma i kommunen.

Organisationerna som arbetar med funktionsnedsättningsfrågor ges genom rådet möjlighet
att till kommunen lämna synpunkter i ett tidigt skede av olika beslutsprocesser i ärenden,
som har betydelse för människor med funktionsnedsättning. KRFF har ej beslutsfunktion
utan fungerar som en remissinstans. Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen
och ska sammanträda fyra gånger per år. Till rådet finns också ett arbetsutskott knutet som
har en beredande funktion inför rådssammanträdena.

Kommunstyrelsen har att utse en ordförande, en vice ordförande samt två ersättare
till kommunens råd för funktionshinderfrågor (KRFF).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks val av politiska representanter till kommunens råd för
funktionshinderfrågor (KRFF)

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Inget framskrivet förslag
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Förslag

Dag Bergentoft (M) nominerar Dag Bergentoft (M) till ordförande och Klas
Lundbergh (L) till ersättare.

Linus Fogel (S) nominerar Inge Ståhlgren (S) till vice ordförande och Astrid Öhman
Asp (S) till ersättare.

Beslutsgång

Ordförande finner att antalet nominerade stämmer överens med antalet platser
som ska tillsättas och finner därefter att styrelsen beslutar i enlighet med
nomineringarna.

______

Beslut till:
Valda (för kännedom)

Kansliet (för åtgärd)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Ks § 14 Dnr KS.2023.6

Höjt personalomkostnadspålägg 2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna ändring för beräkning av PO-pålägg från 42,75% till 44,53%

2. Godkänna omfördelning av budgetramen på sammanlagt 7 069 tkr till nämndernas
budget från finansförvaltningen för högre kostnader för PO-pålägg, enligt följande
tabell:

Sammanfattning

Oxelösunds kommun följer SKR:s rekommendation för beräkning av PO-pålägg. I mål- och
budget 2023–2025 har nämnderna tilldelats budget för personalomkostnader beräknat på
ett PO-pålägg på 42,75%. Efter att mål- och budget har antagits av kommunfullmäktige har
SKR beslutat om ett förändrat PO-pålägg från 42,75% till 44,53%.

Anledningen är en prognostiserad ökning av pensionskostnader på grund av ett införande
av ett nytt avtal med en högre pensionsavsättning och en kompensation för inflation.

Förslag till ändrat PO-pålägg och medföljande omfördelning av budgetram innehåller
följande förändringar:

Omfördelning av budgetramen på sammanlagt 7 069 tkr föreslås omfördelas till
nämndernas budget från finansförvaltningen.

Med övriga nämnder menas kommunfullmäktige, kommunrevisionen,
överförmyndarnämnden och valnämnden.

Kommunstyrelsen 714 tkr
Övriga nämnder 16 tkr
Utbildningsnämnden 2 902 tkr
Vård- och omsorgsnämnden 3 143 tkr
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 145 tkr
Kultur- och fritidsnämnden 147 tkr

Kommunstyrelsen 714 tkr
Övriga nämnder 16 tkr
Utbildningsnämnden 2 902 tkr
Vård- och omsorgsnämnden 3 143 tkr
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 145 tkr
Kultur- och fritidsnämnden 147 tkr
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks Höjt personalomkostnadspålägg 2023

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna ändring för beräkning av PO-pålägg från 42,75% till 44,53%

2. Godkänna omfördelning av budgetramen på sammanlagt 7 069 tkr till nämndernas
budget från finansförvaltningen för högre kostnader för PO-pålägg, enligt följande
tabell:

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med detsamma.

______

Beslut till:
Controller (för åtgärd)
Verksamhetsekonomer UN, VON, MSN, KFN (för åtgärd)
Ekonomichef (för kännedom)
Personalchef (för kännedom)
Verksamhetschefer UN, VON, MSN, KFN (för kännedom)

Kommunstyrelsen 714 tkr
Övriga nämnder 16 tkr
Utbildningsnämnden 2 902 tkr
Vård- och omsorgsnämnden 3 143 tkr
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 145 tkr
Kultur- och fritidsnämnden 147 tkr
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Ks § 15 Dnr KS.2022.84

Fördelning av medel prioriterade grupper 2022

Kommunstyrelsens beslut

Godkänna omfördelning av 1 217 tkr avseende helårseffekten för 2023 för de medel för
prioriterade grupper som fördelades 2022 enligt följande:

Kommunstyrelsen tilldelas 83 tkr

Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 26 tkr

Utbildningsnämnden tilldelas 423 tkr

Vård- och omsorgsnämnden tilldelas 608 tkr

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tilldelas 77 tkr

Finansieringen av de 1 217 tkr sker via anslag avsatt för prioriterade grupper inom
finansförvaltningen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 31 augusti 2022 om omfördelning av medel för
prioriterade grupper i löneöversyn 2022 på 880 tkr.

Omfördelningen på 1 217 tkr avser helårseffekten för 2023 av fördelningen av medel för
prioriterade grupper i löneöversyn som har skett i 2022 inklusive ett höjt
personalomkostnadspålägg.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Fördelning av medel prioriterade grupper 2022 – fortsättning

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Godkänna omfördelning av 1 217 tkr avseende helårseffekten för 2023 för de medel för
prioriterade grupper som fördelades 2022 enligt följande:

Kommunstyrelsen tilldelas 83 tkr

Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 26 tkr
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden tilldelas 423 tkr

Vård- och omsorgsnämnden tilldelas 608 tkr

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tilldelas 77 tkr

Finansieringen av de 1 217 tkr sker via anslag avsatt för prioriterade grupper inom
finansförvaltningen.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med detsamma.

______

Beslut till:
Controller (för åtgärd)
Ekonomichef (för kännedom)
Personalchef (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Ks § 16 Dnr KS.2022.35

Förordnande av GDPR-samordnare enligt riktlinjer för tillämpning
av dataskyddsförordningen

Kommunstyrelsens beslut

Malin Andersson utses till GDPR-samordnare för kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Enligt kommunens Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen ska
kommunstyrelsen, som personuppgiftsansvarig nämnd, utse minst en GDPR-
samordnare som ansvarig för dataskyddsfrågor inom styrelsens verksamhet.

Sedan januari 2019 (KS § 10) respektive mars 2022 (KS § 31) är Pia Rodén och Niklas
Thelin utsedda till GDPR-samordnare för kommunstyrelsen. Tidigare utsedd
samordnare Mathias Arbelius har slutat sin anställning i kommunen och föreslås
ersättas av Malin Andersson.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-11-23, GDPR- samordnare

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Malin Andersson utses till GDPR-samordnare för kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med detsamma.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

______

Beslut till:
Kansliet (för kännedom)
Biträdande kommunchef (för kännedom)
Malin Andersson (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Ks § 17 Dnr KS.2022.160

Ny renhållningsordning

Kommunstyrelsens beslut

1. Förslag till ny renhållningsordning skickas ut på remiss samt ställs ut för inhämtning
av synpunkter inför kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige om ny
renhållningsordning.

2. Remisstid samt utställningstid är 13 februari till 9 mars 2023.

Sammanfattning

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KSF 2023-01-03, Renhållningsordning
Tjänsteskrivelse, OXEN 2022-12-29.pdf
Bilaga 0 Avfallsplan_Huvuddokument.pdf
Bilaga 1 Handlingsplan med aktiviteter.pdf
Bilaga 2 Nulägesbeskrivning.pdf
Bilaga 3 Nedlagda deponier.pdf
Bilaga 4 Uppföljning av tidigare avfallsplan.pdf
Bilaga 5 Framtida avfallshantering och avfallsflöden.pdf
Bilaga 6 Miljöbedömning (MKB) av avfallsplanen.pdf
Bilaga 7 Föreskrifter om avfallshantering för Nyköpings och Oxelösunds kommuner.pdf

Genom beslut i Nyköpings kommun, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
(MSN 21/ 68:3), fick Tekniska divisionen i Nyköpings kommun i uppdrag att i
samarbete med Oxelö Energi följa upp och revidera befintlig
renhållningsordning med avfallsplan och avfallsföreskrifter.

Ett förslag till renhållningsordning har tagits fram i samarbete med Oxelö
Energi. Arbetet har utförts av en gemensam projektgrupp och en styrgrupp
bestående av politiker och tjänstepersoner från båda kommunerna.

Oxelö Energi föreslår att förslaget skickas ut på remiss till intressenter och
ställs ut under minst fyra veckor, för inhämtning av synpunkter inför
kommande beslut i kommunfullmäktige om det slutgiltiga förslaget.

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att tillägga eller invända mot
förslaget.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Avfallsplanerare Stina Karlsson och miljö- och renhållningschef på Oxelö Energi
AB Sofia Rappestad föredrar ärendet för kommunstyrelsen.

Framskrivet förslag

1. Förslag till ny renhållningsordning skickas ut på remiss samt ställs ut för inhämtning
av synpunkter inför kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige om ny
renhållningsordning.

2. Remisstid samt utställningstid är 13 februari till 9 mars 2023.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med detsamma.

______

Beslut till:
Oxelö Energi AB (för åtgärd)
Nyköpings kommun (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Ks § 18 Dnr KS.2022.61

Tilläggsavtal för överförmyndarverksamhet

Kommunstyrelsens beslut

1. Avtal tecknas med Nyköpings kommun om samverkan i gemensam
överförmyndarnämnd för Nyköpings och Oxelösunds kommuner.

2. Samverkansavtalet gäller från 2023-01-01 till och med 2025-12-31.

3. Kommunstyrelsens ordförande samt kommunchefen får i uppdrag att
underteckna avtalet.

Sammanfattning

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2023-01-04, samverkansavtal överförmyndare.docx
Samverkansavtal gemensam överförmyndarnämnd mellan Nyköping- och Oxelösunds
kommuner.docx
Samverkansavtal bilaga 1.docx

Oxelösunds och Nyköpings kommuner inrättade 2007 en gemensam
överförmyndarnämnd för samverkan kring överförmyndarverksamheten. Det
nuvarande samverkansavtalet tecknades 2020.

Överförmyndarverksamheten har under 2022 aviserat att den nuvarande
modellen för kostnadsfördelning inte är rättvisande. Modellen tar inte
hänsyn till att verksamhetens olika ärendekategorier/förordnanden är
ojämnt fördelade mellan kommunerna och att olika kategorier ställer olika
höga krav på insatser och resurser.

Kommunernas respektive ansvariga för överförmyndarverksamheten har
utarbetat ett förslag till nytt samverkansavtal, med en ny modell för
fördelning av kostnader.

Modellen bygger på att verksamhetens samlade kostnader fördelas mellan
kommunerna utifrån hur olika ärendekategorier/förordnanden fördelar sig
mellan kommunerna.

Samverkansavtalet från 2020 i övrigt har inte ändrats i något väsentligt.

Avtalet föreslås gälla från 2023-01-01 till och med 2025-12-31.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

1. Avtal tecknas med Nyköpings kommun om samverkan i gemensam
överförmyndarnämnd för Nyköpings och Oxelösunds kommuner.

2. Samverkansavtalet gäller från 2023-01-01 till och med 2025-12-31.

3. Kommunstyrelsens ordförande samt kommunchefen får i uppdrag att
teckna avtalet.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med detsamma.

______

Beslut till:
Kanslichef (För åtgärd)
Nyköpings kommun, överförmyndarverksamheten (För kännedom)
Överförmyndarnämnden (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Ks § 19 Dnr KS.2018.97

Byggnation av nytt särskilt boende vid Björntorp

Kommunstyrelsens beslut

1. Avropa beställning av förberedande arbeten inför byggnation av nytt särskilt boende
etapp 2.

2. Godkänna tillkommande kostnader 4 370 tkr för förberedande mark-och
rivningsarbeten och flytt av fjärrvärmecentral och kablage

3. Finansiering 4 370 tkr sker via ramen ”SÄBO etapp 2".

4. Attestant för projektet är fastighetsekonom.

Sammanfattning

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-12-15 togs beslut om att avropa beställning av
etapp 2, nytt särskilt boende vid Björntorp med budget 51 700 tkr.

Kommunstyrelsen fick information om att innan byggnationen kan påbörjas behöver
markytan beredas där nya boendet ska placeras. Beredning av marken innebär att gamla
panncentralen/undercentral/sophus och kontorsdel rivs. Samt att fjärrvärmecentralen får en
ny placering i befintlig undercentral på Klockartorpsvägen 3.

När byggnaderna har rivits kommer markprover att tas där byggnaderna varit placerade.
Budget för provtagning och ev. sanering är uppskattad utefter erfarenheterna av etapp 1,
eftersom det i förväg inte går att beräkna dessa delar. Medel för oförutsedda händelser
ligger på en högre nivå på grund av detsamma.

Rivning och sanering samt flytt av tekniska installationer utförs av annan entreprenör än
upphandlat part för byggnation och kostnaderna kring detta var vid tillfället för
kommunstyrelsen 2022-12-15 under framtagande men ännu inte komplett. Därför föreslogs
kommunstyrelsen vid sammanträdet i december att fatta beslut om dessa delar vid
kommunstyrelsen sammanträde i januari 2023.

I samband med bygglovet söktes rivningslov för de delar som behöver avyttras.
Rivningsarbeten och flytt av fjärrvärmecentral utförs kvartal 1 och 2, 2023. Markarbeten
utförs så fort väderlek och marktemperaturer medger detta och kommer samordnas så det
passar med tidplan för nybyggnationen av särskilt boende etapp 2.

Tillkommande kostnader för förberedande arbeten inför byggnation av etapp 2 nytt särskilt
boende är beräknad till 4 370 tkr. Finansiering föreslås ske ur avsatt ram för byggnation
”SÄBO etapp 2”.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Rivning av Panncentral och Annexet inför byggnation av SÄBO etapp 2

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Kommunstyrelsens beslut

 Avropa beställning av förberedande arbeten inför byggnation av nytt särskilt
boende etapp 2.

 Godkänna tillkommande kostnader 4 370 tkr för förberedande mark-och
rivningsarbeten och flytt av fjärrvärmecentral och kablage

 Finansiering 4 370 tkr sker via ramen ”SÄBO etapp 2".

 Attestant för projektet är fastighetsekonom.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med detsamma.

______

Beslut till:
Controller (för kännedom)
Fastighetsekonom (för åtgärd)
Kustbostäder (för kännedom)
Vård- och omsorgsförvaltningen (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Ks § 20 Dnr KS.2020.75

Rivning av byggnad och markförberedande åtgärder vid Läget.

Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna driftkostnaden för rivning av byggnad och markförberedelser 720 tkr.

2. Finansiering av 720 tkr för rivning av byggnad och markförberedelser vid Läget sker
via KS oförutsett 2023.

3. Attestant för driftkostnaderna är fastighetsekonom.

4. Ge kommunchefen i uppdrag att återkoppla till upphandlad part för byggnationen att
beslut om byggnation ej längre är aktuellt.

Sammanfattning

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-02 fattades beslut om investering av ny
restaurang vid Läget. Beslutet innefattade även rivning av befintlig byggnad. Då av
Kommunfullmäktige fastslagen budget för 2023 inte rymmer investeringskostnad för
byggnation av ny restaurang i kommunens regi behöver rivning och markförberedande
arbeten finansieras som en egen post i form av driftkostnad.

Gamla restaurangen vid Läget är sedan tidigare utdömd av kommunens bostadsbolag som
sköter förvaltningen av kommuners byggnader. Byggnaden är stängd sedan 2021.

Det är inte längre möjligt att driva restaurang i lokalerna då byggnaden inte uppfyller kraven
för livsmedelshantering. Flertalet punktinsatser har utförts för att för att svara upp på
anmärkningar från kommunens livsmedelsinspektioner de sista åren då restaurangen var i
bruk.

Byggnaden är konstruerad i sommarstandard utan isolering och med en tunn oisolerad
platta med sättningar och risk för underminering. Byggnaden har utsatts för takläckage och
översvämningar som orsakat fuktskador och mikrobiell påväxt. Ingjutna rör och tekniska
installationer har nått sin tekniska livslängd samt delar av fasad är rutten. Byggnadens
sommarstandard är låg och skadorna är så omfattande så att det inte längre är ekonomiskt
försvarbart att låta byggnaden renoveras. Rivningsbehovet kvarstår och byggnaden
beräknas rivas under kvartal 2, 2023.

Beviljat rivningslov finns. Byggnaden rivs i sin helhet och marken grusas av och beräknas
vara klart till sommaren 2023, vilket möjliggör att ytan kan nyttjas till annat under sommaren.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att driftkostnaden 720 tkr för
rivning av befintlig byggnad och markförberedande arbeten finansieras via till att börja med
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via KS oförutsett 2023. Om bokslutet sedan tillåter via ett tillräckligt bra resultat. Föreslås en
bokslutsdisposition ur bokslut 2022 som slutlig finansiering av rivning och markförberedelser
av byggnad. Kommunchefen föreslås ges i uppdrag att återkoppla till upphandlad part att
planerad byggnation av restaurang inte kommer att ske i kommunens egen regi.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Rivning av byggnad och markförberedelser vid restaurang Läget

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna driftkostnaden för rivning av byggnad och markförberedelser 720 tkr.

2. Finansiering av 720 tkr för rivning av byggnad och markförberedelser vid Läget sker
via KS oförutsett 2023.

3. Attestant för driftkostnaderna är fastighetsekonom.

4. Ge kommunchefen i uppdrag att återkoppla till upphandlad part för byggnationen att
beslut om byggnation ej längre är aktuellt.

Händelser Belopp

Rivning av byggnad, bortforsling och omhändertagande av
material.

490 tkr

Urkoppling tekniska system. Markduk och grusning av yta 80 tkr

Byggherrekostnader 50 tkr

Medel för oförutsedda händelser ca:14 % 100 tkr

Summa 720 tkr



Sammanträdesprotokoll Blad 31

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Förslag

Dag Bergentoft (M), Göran Bernhardsson (KD), Katarina berg (M), Dagmara Mandrela (SD)

och Klas Lundbergh (L) yrkar bifall till framskrivet förslag

Förslag avseende beslutspunkt 2

Linus Fogel (S) yrkar på ändring av framskrivet förslag i beslutspunkt 2:

Finansiering av 720 tkr för rivningen av byggnad och markförberedelser vid Läget sker via

kommunstyrelsens driftsbudget 2023

Patrik Renfors (V), Tommy Karlsson (S) och Nina Wikström-Tiala (S) yrkar bifall till Linus

Fogels (S) ändringsyrkande avseende beslutspunkt 2.

Dag Bergentoft (M), Katarina Berg (M), Göran Bernhardsson (KD) och Dagmara Mandrela
(SD) yrkar avslag på Linus Fogels (S) ändringsyrkande avseende beslutspunkt 2.

Förslag avseende beslutspunkt 4

Linus Fogel (S), Tommy Karlsson (S), Nina Wikström-Tiala (S) och Patriks Renfors (V) yrkar

avslag på framskrivet förslag i beslutspunkt 4.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut avseende
beslutspunkt 1 och finner att styrelsen beslutar i enlighet med det samma.

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut avseende beslutspunkt 2 och
ställer framskrivet förslag mot Linus Fogels (S) ändringsyrkande, efter styrelsens
godkännande och finner därefter att styrelsen beslutar i enlighet med framskrivet
förslag till beslut.

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut avseende
beslutspunkt 3 och finner att styrelsen beslutar i enlighet med det samma.

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut avseende beslutspunkt 4 och
ställer framskrivet förslag mot Linus Fogels (S) avslagsyrkande, efter styrelsens
godkännande och finner därefter att styrelsen beslutar i enlighet med framskrivet
förslag till beslut.



Sammanträdesprotokoll Blad 32

Sammanträdesdatum
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Utdragsbestyrkande

Reservationer

Patrik Renfors (V) inkommer med följande skriftliga reservation:

"Vänsterpartiet reserverar mot beslutet, till förmån av eget ställningstagande. 

Rivningen är ingen oförutsedd händelse, den kan eller ska därför inte finansieras av KS
oförutsett 2023

Finansiering av 720tkr för rivning av byggnad och markförberedelser vid Läget bör istället
ske via resultatet i driftbudgeten.

Och vi bör avslå uppdraget att ge kommunchefen att att återkoppla till upphandlad part att
att byggnationen inte längre är aktuell. Det är en allt för strategisk plats för att någon annan
än kommunen ska bygga där, det riskerar också att bli en liten glasskiosk istället för en
fullgod restaurang, som är viktig för våra invånare och besöksnäringen."

Linus Fogel (S), Nina Wikström-Tiala (S) och Tommy Karlsson (S) inkommer med
följande skriftliga reservation avseende styrelsens beslut att avslå Linus Fogels (S)
ändringsyrkande avseende beslutspunkt 2:

"Om nya majoriteten hade för avsikt att genomföra rivningen av restaurang Läget under
2023 så skulle man i Mål och budget ha avsatt extra medel till Ks för detta. Nu när detta inte
är gjort så vill man finansiera rivningen genom att använda posten för Ks oförutsett. För oss
socialdemokrater är detta inte förenligt med regelverket för hur man får använda Ks
oförutsett, detta då rivningen av Läget har varit känt sedan länge. Nedan följer regelverket
för användningen av Ks oförutsett:
Medel för oförutsett får användas för att täcka
 Demografiska förändringar
 Ändringar i skatteunderlaget
 Lönekostnader som enligt centrala avtal väsentligt överstiger budgeterad nivå,
 Kraftiga ökningar av priser på material eller tjänster.
 samt med yttersta restriktivitet, händelser som inte kunnat förutses.
Vi socialdemokrater anser att man nu måste bära sitt misstag när man inte har avsatt medel
i budet för 2023 och att man därmed får ta medel från driftsbudgeten för Ks 2023.

Linus Fogel, Nina Wikström Tiala, Tommy Karlsson.(S)"

Linus Fogel (S), Nina Wikström-Tiala (S) och Tommy Karlsson (S) inkommer med
följande skriftliga reservation avseende styrelsens beslut att avslå Linus Fogels (S)
ändringsyrkande avseende beslutspunkt 4:

"Vi socialdemokrater anser att platsen vid Läget är en av de vackraste och mest strategiska
platser vi har i Oxelösund. Denna plats ska vårdas och värnas för alla som bor i Oxelösund
idag och imorgon. Vi har tidigare provat att sälja marken till en privat aktör i form av
Promarian. Denna aktör lovade mycket men höll tunt och kommunen tog tillbaka ägandet
2015. Vi ska inte göra om samma misstag igen och just därför ska vi äga och själva bygga
en attraktiv och fin restaurang med möjlighet till konferens på denna plats. Till saken hör att
ägande av både mark och restaurang är en investering och en tillgång. Den dag vi vill låna
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pengar för att tex bygga ny förskola så kommer Kommuninvest som är kommunernas och
regionernas bank att värdera detta ägande som en tillgång och vi har större möjlighet att få
låna pengar. Säljer vi marken vad är det som säger att det kommer någon som vill bygga en
restaurang där, kanske byggs det bara en kiosk? Vad händer om denna någon inte ser
någon förtjänst i att driva en restaurang, kommer de då att bygga bostäder på platsen? Vi
vill behålla rådigheten.

Linus Fogel, Nina Wikström Tiala, Tommy Karlsson.(S)"

______

Beslut till:
Controller (för kännedom)
Fastighetsekonom (för åtgärd)
Kustbostäder (för åtgärd)
Kommunchef (för åtgärd)
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Ks § 21 Dnr KS.2022.179

Inrättande av näringslivsråd

Kommunstyrelsens beslut

1. Ett näringslivsråd inrättas i Oxelösund.

2. Kommunstyrelsens ordförande Dag Bergentoft (M) ges i uppdrag att välja ut och
kalla lämpliga företagsledare till ett första möte.

3. Kommunstyrelsen väljer följande tre representanter till kommunens
näringslivsråd: ordförande Dag Bergentoft (M), Katarina Berg (M) samt
Linus Fogel (S).

4. Ge kommunstyrelsens ordförande och kommunchef i uppdrag att
återkomma till kommunstyrelsen med förslag till reglemente för
näringslivsrådet.

Sammanfattning

Den nya politiska majoriteten i kommunen bestående av Moderaterna,
Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har i sin avsiktsförklaring för
mandatperioden 2023-2026 uttryckt att man vill öka samarbetet med företag och företagare
genom inrättande av ett Näringslivsråd.

Oxelösund har tidigare haft ett företagarråd som de senaste åren bl.a. på grund
av pandemin och andra orsaker inte varit aktivt, en nystart behövs.

Ett nytt samverkansforum med näringslivet föreslås därmed inrättas som ges
namnet näringslivsråd. Rådet föreslås positioneras mot de lite större företagen
och företagsledarna. Samarbete och samverkan med de mindre företagen
hanteras genom Oxelösunds kommuns engagemang i Oxelösunds
Företagarförening.

Syftet med näringslivsrådet är att näringslivet och företagsklimatet i Oxelösund ska fortsätta
att utvecklas och att Oxelösunds kommun ska

- Stimuleras till olika typer av initiativ och samarbeten på temat ökad
företagsamhet och ökat utbud i Oxelösund

- Bli sparrade i det fortsatta näringslivsarbetet - att vara ”en bra kommun” i alla
olika typer av möten/interaktioner med företag och medborgare

Från näringslivet väljs 10 st företagsledare ut som uppfyller vissa grundkriterier:

- Har ett ärligt och konstruktivt intresse av att vara med och utveckla Oxelösund
- Representerar eller vill representera en företagskategori och/eller område i

Oxelösund
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- Övriga kriterier som arbetas fram inom näringslivsrådet

Kommunstyrelsens ordförande föreslås ges i uppdrag att välja ut och kalla
lämpliga företagsledare till ett första möte.

Ett första sammankallande möte föreslås ske i mitten av februari 2023 då mötesformat och
mötesfrekvens diskuteras fram med utvalda företag i näringslivsrådet.

Från Oxelösunds kommun deltar kommunstyrelsens ordförande (KSO), kommunchef och
näringslivsansvarig.

Kostnaden för arbetet i Näringslivsrådet bedöms till maximalt 5 000 kr/år för
förtäring i samband med vissa möten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse inrättande av näringslivsråd

Dagens sammanträde

Ajournering kl. 14.43 - 14.54

Framskrivet förslag

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut:

1. Ett näringslivsråd inrättas i Oxelösund.

2. Kommunstyrelsens ordförande Dag Bergentoft ges i uppdrag att välja ut och kalla
lämpliga företagsledare till ett första möte.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts tilläggsförslag från 2023-01-16:

3. Kommunstyrelsen väljer följande tre representanter till kommunens
näringslivsråd: ordförande xx, xx samt xx.

4. Ge kommunstyrelsens ordförande och kommunchef i uppdrag att återkomma till
kommunstyrelsen med förslag till reglemente för näringslivsrådet.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Förslag

Linus Fogel (S) tilläggsyrkar:

Att tjänstemän från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen eller mark- och
exploatering ingår i rådet då många frågor i detta råd kan komma att behandla frågor om
detaljplaner och bygglov med mera. Även tjänstemannarepresentant från
arbetsmarknadsenheten, och då primärt Drivhuset, bör ingå i rådet då många frågor kan
komma att behandla kompetensförsörjning. Slutligen bör även tjänsteman från
besöksnäringen vara representerad i rådet.

Dag Bergentoft (M), Katarina Berg (M), Göran Bernhardsson (KD), Dagmara Mandrela (SD)
och Klas Lundbergh (L) yrkar avslag på Linus Fogels (S) tilläggsyrkande.

Nina Wikström-Tiala (S), Tommy Kalrsson (S) och Patrik Renfors (V) yrkar bifall till Linus
Fogels (S) tilläggsyrkande.

Dag Bergentoft (M) nominerar Dag Bergentoft (M) till ordförande och Katarina Berg (M) till
ledamot.

Linus Fogel (S) nominerar Linus Fogel (S) till ledamot.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett liggande förslag till beslut avseende
beslutspunkterna 1,2 och 4 och finner att styrelsen beslutar i enlighet med det
samma.

Ordförande finner att antalet nominerade stämmer överens med antalet platser
som ska tillsättas i enlighet med liggande förslag i beslutspunkt 3 och finner
därefter att styrelsen beslutar i enlighet med nomineringarna.

Ordförande ställer Linus Fogels (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
styrelsen avslår tilläggsyrkandet.

Reservationer

Linus Fogel (S), Nina Wikström-Tiala (S), Tommy Karlsson (S) och Patrik Renfors (V)
inkommer med följande skriftliga reservation mot styrelsens beslut att avslå Linus
Fogels (S) tilläggsyrkande:

"Näringslivsfrågor tycker vi från socialdemokraterna också är viktiga och vi står bakom ett
näringslivsråd. Däremot så tycker vi att det är av yttersta vikt att vi från kommunens sida
tydligt fångar upp flera delar som har stark anknytning till näringslivet och det är frågor som
berör bygglov av nya verksamhetslokaler, förändring och utbyggnad av befintliga
verksamhetslokaler, detaljplaner för ny industrimark, frågor som berör hantering av
verksamhet som har inverkan på miljö, sanering eller liknande frågor. Just därför anser vi att
tjänstemannarepresentanter för Miljö och samhällsbyggnads förvaltningen (Msf) finns med i
rådet eller alternativt representanter från Mark och exploatering (MEX). Vi ser också en
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

tydlig koppling mellan näringslivsfrågor och kompetensförsörjning. Rådet behöver kunna
fånga upp frågor som handlar om hur kommunen genom arbetsmarknadsåtgärder och
utbildningsinsatser kan serva näringslivet med rätt kompetens. Här ser vi att
arbetsmarknadsenheten och Drivhuset skulle vara mest lämpade att delta i näringslivsrådet.
Slutligen vet vi att Oxelösund har ett fantastiskt läge vid kusten och med havet som fond. Vi
ser potentialen att utveckla turismen och besöksnäringen i Oxelösund och då anser vi att
representanter för kommunens besöksnäringsfrågor också ska vara representerade i detta
råd. Vi ser att om dessa delar adderas till rådet så finns det stor möjligheten att få ytterligare
fart på näringslivsfrågorna i Oxelösund.

Linus Fogel, Nina Wikström Tiala, Tommy Karlsson.(S) Patrik Renfors(V)"

______

Beslut till:
Kommunstyrelsens ordförande (för åtgärd)
Kommunchef (för åtgärd)
Näringslivsansvarig (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Ks § 22 Dnr KS.2022.178

Utredning av ökad valfrihet inom äldreomsorgen i Oxelösunds
kommun

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunchefen ges i uppdrag att utreda skillnader emellan, effekter samt
konsekvenser av konkurrensutsättning av hemtjänst genom antingen
valfrihetssystem i enlighet med Lagen om valfrihet (2008:962) LOV eller
genom upphandling av tjänst i enlighet med Lagen om offentlig upphandling
(2016:1145) LOU.

2. Kommunchefen ges i uppdrag att utreda och analysera konkurrensutsättning
av särskilt boende i enlighet med Lagen om offentlig upphandling
(2016:1145) LOU.

3. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast i september 2023.

Sammanfattning

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KS - Utredning LOV

Den nya politiska majoriteten i kommunen bestående av Moderaterna,
Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har i sin
avsiktsförklaring för mandatperioden 2023-2026 uttryckt att man vill öka
valfriheten och konkurrensutsätta äldreomsorg i form av hemtjänst och
särskilt boende.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslås därför ges i uppdrag att utreda
skillnader emellan, effekter samt konsekvenser av konkurrensutsättning av
hemtjänst genom antingen valfrihetssystem i enlighet med Lagen om
valfrihet (2008:962) LOV eller genom upphandling av tjänst i enlighet med
Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) LOU. Vad avser särskilt
boende ges i uppdrag att utreda och analysera konkurrensutsättning i
enlighet med Lagen om offentlig upphandling.

Uppdraget ska resultera i en rapport vilken underställs Kommunstyrelsen.



Sammanträdesprotokoll Blad 39

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts tilläggsförslag från 2023-01-16:

3. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast i september 2023.

Förslag

Linus Fogel (S), Nina Wikström-Tiala (S), Tommy Karlsson (S) och Patrik Renfors
(V) yrkar avslag till liggande förslag

Dag Bergentoft (M), Klas Lundbergh (L), Göran Bernhardsson (KD), Katarina Berg
(M) och Dagmara Mandrela (SD) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer liggande förslag mot avslag och finner att styrelsen beslutar i
enlighet med liggande förslag.

Reservationer

Patrik Renfors (V) inkommer med följande skriftliga reservation:

"Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet, till förmån av eget ställningstagande. 

Oxelösund ska inte kastas in i marknadens experimentverkstad.

Marknadsmekanismerna hör inte hemma i äldreomsorgen.

Där vinsttänkandet styr påverkas våra relationer till varandra. Välfärden ska vara en fristad
från sådant.

1. Kommunchefen ges i uppdrag att utreda skillnader emellan,
effekter samt konsekvenser av konkurrensutsättning av
hemtjänst genom antingen valfrihetssystem i enlighet med
Lagen om valfrihet (2008:962) LOV eller genom upphandling
av tjänst i enlighet med Lagen om offentlig upphandling
(2016:1145) LOU.

2. Kommunchefen ges i uppdrag att utreda och analysera
konkurrensutsättning av särskilt boende i enlighet med
Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) LOU.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Idag går flera miljarder av det vi i landet betalar i skatt för välfärd istället till privata vinster.
Inte sällan går vinsterna dessutom till riskkapitalbolag som själva gör sitt bästa för att smita
från skatt. 

När ägare plockar ut vinster samtidigt som brukare får det sämre visar det vad vinstjakten
leder till.

Det som kostar mest pengar, och som är avgörande för kvaliteten i välfärden, är personal.
Därför är det inte konstigt att företagen oftast sparar in på personalen för att göra vinst. Till
exempel har privat äldreomsorg lägre personaltäthet än vad kommunala äldreboenden har.
Då blir det mindre tid för de äldre. Samtidigt är lönerna lägre i privat äldreomsorg. 

Lägre personaltäthet ökar också stressen för de anställda. Allt är inte bra i vår äldreomsorg,
det finns saker att jobba med. Men att skicka iväg ansvaret och skattepengar är inte rätt väg
att gå. Vinstintresset förvrider välfärdens sätt att fungera. Avslag!"

Linus Fogel (S), Nina Wikström-Tiala (S) och Tommy Karlsson (S) inkommer med
följande skriftliga reservation:

"Vi socialdemokrater står rent politiskt för åsikten att äldreomsorg både inom hemtjänst och
särskilt boende ska utföras av kommunen. Våra huvudargument är att vi tycker att våra
gemensamma skattepengar ska oavkortat gå till verksamhet riktad mot brukare och
personal och inte till vinster i aktieägarnas fickor. Här får vi stöd i en färsk undersökning från
Novus som kan konstatera att 77% av svenska folket är helt emot vinster i välfärden och
endast 2% står helt bakom obegränsat vinstuttag.
Vi är generellt positiva till näringsverksamhet och alternativa sätt att driva hemtjänst eller
särskilt boende men då ska det ske utan vinstintresse tex genom den idéburna sektorn där
all eventuell vinst stannar i verksamheten.

När man i studier tittar på skillnaden mellan privat äldreomsorg och kommunal omsorg så
ser man mycket liten eller nästan ingen skillnad mellan vad brukarna tycker om omsorgen.
Den stora skillnaden hittar vi när det gäller anställningsvillkor och arbetsmiljö. Kommunal
gjorde en granskning och kunde då konstatera att lönen är lägre hos privata aktörer,
personal som jobbar heltid är betydligt lägre hos privata aktörer, andelen som jobbar deltid
betydligt högre hos privata, betydligt fler vikarier i den privata verksamheten, möjligheten för
personalen att ha inflytande över verksamheten är betydligt mycket sämre samt att nöjdhet
och motivation är betydligt mycket sämre än hos kommunala utförare.

För oss socialdemokrater handlar inte valfrihet om att kunna välja utförare utan det handlar
för oss om att kunna välja insats och hur och när man vill ha sin insats utförd. Den
valfriheten anser vi att vi bäst bedriver i kommunal regi.

Om majoriteten ändå beslutar att genomföra en utredning av ökad valfrihet inom
Äldreomsorgen i Oxelösunds kommun så ska detta uppdrag inte ligga på kommunchefen då
Ks reglemente endast hanterar frågor rörande upphandling. Rätt nämnd att ge ett sådant
uppdrag är Von som i sitt reglemente har ansvar för socialtjänstlagen, hälso och
sjukvårdslagen och arbetsmiljöansvaret för personalen i äldreomsorgen. Vi
socialdemokrater anser att om man ska mäta effekterna av att införande av LOU eller LOV
så är det effekterna för brukarna, personalen, anhöriga samt effekterna av kommunens
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

ansvar i myndighetsutövning samt kommunens tillsyn av den privata verksamheter som ska
mätas.

Linus Fogel, Nina Wikström Tiala, Tommy Karlsson.(S)"

______

Beslut till:
Kommunchef (för åtgärd)
Ekonomichef (för kännedom)
Upphandlingsansvarig (för kännedom)
Förvaltningschef vård- och omsorgsnämnden (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Ks § 23 Dnr KS.2022.177

Ny mål- och budgetprocess

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunchefen ges i uppdrag att utarbeta förslag till ny mål- och
budgetberedningsprocess vilken kan införas senast vid budget och flerårsplan för
2025 – 2027. Framtaget förslag till budget och flerårsplan ska rymma förslag till
process för uppföljning av budget genom månatliga uppföljningar, delårsbokslut och
bokslut

2. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast i oktober 2023.

Sammanfattning

Kommunens budget och flerårsplan utarbetas genom mål- och budgetprocessen av Mål-
och budgetberedningen. Mål- och budgetberedningen består av ledamöterna i
kommunstyrelsens arbetsutskott. Mål och budgetberedningsprocessen innehåller en rad
olika steg varav de viktigare är:

 Omvärldsbevakning
 Bedömning av befolkningsutveckling
 Kostnader och intäkter för mark- och exploateringar
 Lokalberedningsprocess med kommande lokalbehov
 Äskande, prioritering och budgetering av investeringar
 Förändringar i generella och specialdestinerade statsbidrag
 Framtagande av preliminär ekonomisk ram för kommande tre år
 Förändringsbeskrivning med konsekvensbeskrivning av

verksamhetsnämnder kring preliminär ekonomisk ram med förslag till
revidering av mål

 Beredning av mål för kommande budget och flerårsplan
 Förslag till budget och flerårsplan för kommande år.

Den nya politiska majoriteten för kommunen bestående av Moderaterna,
Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har meddelat att de önskar en
mer effektiv och mindre tjänstemannabelastande budgetprocess utan att denna ger avkall
på kvalitet och tydlighet i framtagen budget- och flerårsplan. I sin avsiktsförklaring anger
den nya politiska majoriteten att ekonomisk medvetenhet ska genomsyra hela
kommunkoncernen och att benchmarking är en metod som uppmuntras.

Kommunchefen föreslås ges i uppdrag att utarbeta förslag till ny mål- och
budgetberedningsprocess vilken kan införas senast vid budget och flerårsplan för 2025 –
27. Framtaget förslag till budget och flerårsplan ska rymma förslag till process för
uppföljning av budget genom månatliga uppföljningar, delårsbokslut och bokslut.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Ny mål- och budgetprocess

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut:

1. Kommunchefen ges i uppdrag att utarbeta förslag till ny mål- och
budgetberedningsprocess vilken kan införas senast vid budget och flerårsplan för
2025 – 2027. Framtaget förslag till budget och flerårsplan ska rymma förslag till
process för uppföljning av budget genom månatliga uppföljningar, delårsbokslut och
bokslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts tilläggsförslag från 2023-01-16:

2. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast i oktober 2023.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med detsamma.

______

Beslut till:
Kommunchef (för åtgärd)
Ekonomichef (för kännedom)
Verksamhetsnämnderna (för kännedom)
Kommunrevisionen (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Ks § 24 Dnr MEX.2020.137

Markanvisning Villabacken

Kommunstyrelsens beslut

1. Tilldela RE Equity Fund AB markanvisning enligt redovisade underlag.

2. Medge avsteg från kommunens framtagna riktlinjer för markanvisning avseende
markanvisningstid om 8 månader. Markanvisningstiden i markanvisning Vändskivan 1 till RE
Equity Fund AB sätts till 24 månader från undertecknat avtal.

3. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef ges i uppdrag att underteckna avtal.

Sammanfattning

Fastigheten Vändskivan 1, även kallad Villabacken, har en befintlig detaljplan från 2015-10-
09. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder i ett centralt läge med fantastisk
utsikt över både land och hav. En del av detaljplanens syfte är att binda ihop östra och
västra delarna av Oxelösund. På ”Villabacken” finns förutsättningar och möjligheter att
skapa ett landmärke för både Oxelösund och Sörmland.
Byggrätten medger två 20–24 våningars hus med 9 000 m² BTA (bruttoarean är summan av
alla våningsplans area) i varje hus och en lägre byggnad på 450 m² BTA, som förbinder de
två husen, som lämpar sig för kommersiell verksamhet. Även parkering/carportar inom
detaljplanens område tillåts. Den totala arean för fastigheten är ca 10 800 m².
I fastighetsvärderingen gjord i maj 2022 bedöms värdet för en försäljning av hela fastigheten
till 28–30 miljoner kronor.

I kommunens direktiv för markanvisningar finns framför allt två modeller beskrivna.
Dels ett tävlingsförfarande med uppsatta tävlingskriterier där de inkomna tävlingsbidragen
från exploatörer jämförs och en vinnare utses som ges rätten till utpekat markområde.
Dels genom en direktanvisning till en exploatör som ges rätten direkt för ett givet projekt
utifrån de underlag som exploatören eller exploatörerna har tagit fram och där särskilda skäl
och argument kan ges för direktanvisning.
För Villabacken beslutades i KS 20210127 §10 tävlingsförfarandet. Tävlingen genomfördes
under våren/sommaren 2022. I oktober utsåg den tävlingsjury som utsetts av
Kommunstyrelsen enligt särskilt beslut RE Equity Fund AB´s tävlingsbidrag som mest
attraktivt. Jurygruppen ansåg att all bebyggelse i möjligaste mån ska grundas på
bestämmelser och gestaltningsprinciper som anges i detaljplan och planbeskrivning med
tillhörande bilagor och utredningar.
I redovisat tävlingsbidrag finns lägenhetsstorlekar från 1–5 rum och kök med större
lägenheter ju högre upp i husen man kommer. Vid byggnation av de byggnaderna skulle det
ge ett bostadstillskott på ca 200 lägenheter till Oxelösund.
Exploatören tänker sig olika upplåtelseformer. Förslaget rymmer flera olika kommersiella
verksamhetslokaler som till exempel café, restaurang och gym. Vidare finns förslag på LSS-
bostäder och trygghetsboenden. Det senare är förslag som inte tagits ställning i
hittillsvarande process.
Takvåningarna kan bli gemensamhetslokaler och andra utrymmen kan nyttjas för "co-
working" (kontorskollektiv).
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Underlaget är väl utformat med trevliga bostads- och utemiljöer som passar väl in i befintlig
omgivning. Stort fokus ligger på ett hållbart klimatsmart byggande och boende med minsta
möjliga avtryck på miljö och minsta möjliga energianvändning. Projektet avspeglar sig med
stor flexibilitet, socialt hållbart och med senaste teknik.

Kommunstyrelseförvaltningen, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och tävlingsjury
för markanvisning Villabacken har sammantaget genomfört ett flertal möten med företaget
RE Equity Fund AB rörande denna markanvisning och andra markanvisningar i Oxelösund.
Företaget arbetar med exploateringar vars finansiering kommer från fondbolag. Företaget
bygger för närvarande samhällsfastigheter, hyresbostäder och bostadsrätter i kommunerna
Ludvika, Flen, Skara, Tranemo, Herrljunga, Bjuv, Västerås och Jönköping. RE Equity Fund
AB är finansiellt starka.

För det detaljplanerade området kan konstateras att det är ett stort projekt sett med
Oxelösunds perspektiv. Tävlingsjuryn för markanvisning Villabacken,
Kommunstyrelseförvaltningen och Re Equity Fund AB rekommenderar att projektområdet
delas upp i två markanvisningar, en för varje punkthus. Med två markanvisningar som leder
till försäljning av marken minimeras kommunens risk att mark säljs utan att byggnation
genomförs.

Re Equity Fund AB avser att påbörja projektering och kalkylering omgående och bedömer
tiden att få fram handlingar till bygglovsansökan till 14–18 månader. I och med projektets
storlek, komplexitet och rådande omvärldsfaktorer rekommenderar Kommunstyrelse-
förvaltningen att markanvisningen ska gälla i 24 månader från undertecknat avtal och
därmed frångå kommunens riktlinjer för markanvisningar satt till 8 månader.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks, tilldelning markanvisning Vändskivan 1
Tävlingsbidrag markanvisning Villabacken - bilaga 2
Avtal om markanvisning Villabacken
Karta med fastigheten markerad - bilaga 1.1
Köpe- och genomförandeavtal - bilaga 3
Delområdeskarta A - bilaga 1.2
Delområdeskarta B - bilaga 1.3

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

1. Tilldela RE Equity Fund AB markanvisning enligt redovisade underlag.

2. Medge avsteg från kommunens framtagna riktlinjer för markanvisning avseende
markanvisningstid om 8 månader. Markanvisningstiden i markanvisning Vändskivan 1 till RE
Equity Fund AB sätts till 24 månader från undertecknat avtal.

3. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef ges i uppdrag att underteckna avtal.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med detsamma.

______

Beslut till:
Mark- och exploatering (för åtgärd)

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (för kännedom)

Ekonomi (för kännedom)

RE Equity Fund AB (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Ks § 25 Dnr KS.2022.40

Åtgärder i simhallen, Ramdalsanläggningen

Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna investeringen på 1030 tkr för övergång till kranvatten

2. Investeringen på 1030 tkr finansieras från investeringsreserven

3. Attestant är fastighetsekonom

Sammanfattning

Bad- och sportanläggningen Ramdalen är idag en havsvattenbaserad badanläggning som
har besökts av cirka 350 000 gäster sedan 2019. Sjukvården i Sörmland har sedan 2019,
upptäckt infektion med bakterien mycobacterium marinum i sår på tår eller fötter hos tio
personer. För samtliga drabbade anger Region Sörmland att en gemensam källa är bad vid
Ramdalsbadet.

Med anledningen av upptäckten av bakterien mycobacterium marinum stängdes simhallen
den 21 december 2021 för att åter öppna den 26 december 2021. Under stängningen
gjordes extra rengöring samt åtgärder kopplade till reningsverket genomfördes. Efter
rengöringen har det tillkommit två personer som har fått bakterien och det är nu totalt tio
personer där de smittade har gemensamt att alla 10 personer har badat i badhuset.

Då de senaste två fallen har uppkommit långt efter tidigare åtgärder indikerar det att tidigare
åtgärder inte har haft avsedd effekt. Smittskyddsläkaren anser det rimligt att smittan med
mycobacterium marinum är kopplad till badhuset och det saltvatten som används i
bassängerna. Smittskyddsläkaren gör bedömningen att smittan fått sådan spridning att man
bedömer den som allvarlig och att smittspridningen bör upphöra snarast och att effektiva
åtgärder genomförs för att undanröja risken för att badhuset ska utgöra en smittkälla och
orsaka infektioner med mycobacterium marinum.

Smittskyddsläkaren tillsammans med miljöenheten på Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen anser att övergång till kranvatten är den åtgärd som ska
tillämpas. Oxelösunds kommun har därför fått rekommendation av smittskyddsläkare och
Miljöenheten vid Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att övergång sker från
havsvattenbaserad anläggning till kranvattenbaserad anläggning. Kommunen väljer att följa
de rekommendationer vi fått och det innebär att vi genomför att vi byter från saltvatten
(havsvatten) till kranvatten i badhuset. Oxelösunds kommun utför dessa åtgärder frivilligt för
att undvika att få ett föreläggande från Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse åtgärder simhall Ramdalsanläggningen

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

1. Godkänna investeringen på 1030 tkr för övergång till kranvatten

2. Investeringen på 1030 tkr finansieras från investeringsreserven

3. Attestant är fastighetsekonom

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med detsamma.

______

Beslut till:
Controller (för kännedom)

Fastighetsförvaltare (för åtgärd)

Fastighetsekonom (för kännedom)

Kustbostäder (för kännedom))

Kultur- och fritidsförvaltningen (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Ks § 26 Dnr KS.2023.2

Delgivningar till kommunstyrelsen 2023

Kommunstyrelsens beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
Missiv rapport avseende samverkan kring utskrivningsklara patienter
Granskningsrapport - Samverkan kring utskrivningsklara patienter
NOVF2022-9-16 Direktion 2022-12-14 p 45, Budget 2023 samt flerårsplan 2024-2025
NOVF2022-9-17 Antagen Budget 2023
NOVF2022-9-18 Bilaga 1 till Antagen budget 2023, tioårig budgetprognos

______
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Ks § 27 Dnr KS.2023.3

Redovisning av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2023

Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen godkänns

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa
beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att
kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står
det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation.

Redovisning av delegationsbeslut, kommunstyrelsen 2023-01-25

Beslutsfattare Beslutsdatum Punkt i del.
ordn

Beslutets innehåll i korthet Beslutet hittas

Eva Svensson 221215 D.12 Uppsägning pga arbetsbrist
MC

Personakt

Johan Persson 221212 C4 Investeringsbeslut Hörslinga
till D-salen

Ekonomi

Margrita Sjöqvist 221215 C.11 Nyupplåning,
Kommuninvest 20 mkr

Ekonomi

Margrita Sjöqvist 221231 C.5 Avskrivning av osäkra
fordringar <25 000 kr

Ekonomi

Johan Persson 221222 C5 Utökning av medel till
investering Täckdikning
etapp 5

Ekonomi

Marie Lindholm 20221201-
20221231

B12 Avslag
bostadsanpassning

Castor

Marie Lindholm 20221201-
20221231

B12 Bifall bostadsanpassning Castor

Robert Ågren
(NiklasThelin)

2021-05-21
2022-08-23

E.5 Tillsyn enligt LSO och
LBE

Castor

Johan Persson 2023-01-16 G.8 Teckna personuppgifts-
biträdesavtal Junglemap

Avtalsdatabas

Maria Malmberg 2023-01-17 B.8 Officialservitut Kajaken Castor

Patrik Järvall 2023-01-17 A.19 Yttrande
vattenverksamhet

Castor
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut januari 2023

______

Maria Malmberg 2023-01-17 B.11 Yttrande till
arrendenämnd

Castor

Maria Malmberg 2022-12-19 B.11 Yttrande till
arrendenämnd

Castor

Maria Malmberg 2022-10-31 B.11 Hänskjutning omg. 1
Arrendenämnden

Castor
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Ks § 28 Dnr KS.2023.4

Information från kommunalråd och kommunchef

Kommunstyrelsens beslut

Informationen godkänns

Dagens sammanträde

Kommunchefen Johans Persson informerar om:

 Statusbeskrivning av bemanning och sjukfrånvaro under julledigheten 2022
 Inspirationsföreläsning för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige på

Stjärnholm 2:e februari avseende arbetet med att ta fram Vision 2040.
 Genomfört samråd med Svea Vind offshore avseende vindkraftsprojekten

Långgrund 1 och 2
 Rutinen för avgångssamtal ska revideras så att HR håller i dessa samtal.
 Koncernledningsgruppen har beslutat att det ska hållas löpande

medarbetarundersökningar.
 Renoveringen av Peterslundsskolan pågår. Synpunkter har inkommit att

området har varit upplyst kvällstid från allmänheten. Anledningen till detta är
att polisen har efterfrågat denna trygghetsskapande åtgärd.

 Undersökningar av den befintliga byggnaden på Peterslundsskolan har
visat att ytterligare åtgärder kan komma att behövas sättas in.

 Restaureringen av Oxelö bygdegård har genomförts och måste göras om
då byggnaden omfattas av byggnadsantikvariska skyddsbestämmelser som
inte efterlevts.

 Oxelögalan äger rum 28:e februari.
 Nytt fördelningstal avseende ukrainska flyktingar.

Kommunstyrelsens ordförande Dag Bergentoft (M) informerar om:

 Inbjudan till kommunstyrelsens presidium att i landshövdingeresidenset i
Nyköping intaga lunch med kungaparet, under deras besök i Södermanland.

 Inbjudan till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att träffa
civilministern och landshövdingen att tala om utveckling i Sörmländska
kommuner.

 SSAB bjuder in kommunstyrelserna i Oxelösund och Nyköping till
informationsträff i mars.

______
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Ks § 29 Dnr KS.2022.93

Taxor 2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Beräkningsmodell för avgifter enligt Förslag till taxor inom Sörmlandskustens
räddningstjänst fastställs som grund för avgiftssättning gällande tillsyn enligt lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor, tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga
och explosiva varor samt automatiska brandlarm.

2. Föreslagna avgiftsnivåer fastställs att gälla från och med 1 maj 2023

3. Årlig justering av avgiftsnivåerna, med utgångspunkt i prisindex för
kommunal verksamhet, delegeras till kommunstyrelsen med rätt till
vidaredelegation.

Sammanfattning

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-12-27. Taxa för tillsyn mm 2023

Sörmlandskustens räddningstjänst ser över taxorna för tillsyn och tillstånd
samt automatiska brandlarm och föreslår ändringar i sin debiteringsmodell.

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att invända mot räddningstjänstens
förslag.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att den beräkningsmodell som
beskrivs i Förslag till taxor inom Sörmlandskustens räddningstjänst
fastställs som grund för avgiftssättning gällande tillsyn enligt lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor, tillstånd enligt lag (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor samt automatiska brandlarm.

Förvaltningen föreslår också att de avgiftsnivåer som föreslås fastställs för
Oxelösunds kommun, att gälla från och med 1 maj 2023 samt att årlig
justering av avgiftsnivåerna delegeras till kommunstyrelsen med rätt till
vidaredelegation.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

1. Beräkningsmodell för avgifter enligt Förslag till taxor inom Sörmlandskustens
räddningstjänst fastställs som grund för avgiftssättning gällande tillsyn enligt lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor, tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga
och explosiva varor samt automatiska brandlarm.

2. Föreslagna avgiftsnivåer fastställs att gälla från och med 1 maj 2023

3. Årlig justering av avgiftsnivåerna, med utgångspunkt i prisindex för
kommunal verksamhet, delegeras till kommunstyrelsen med rätt till
vidaredelegation.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med detsamma.

______

Beslut till:
Säkerhetsstrateg (För åtgärd)
Sörmlandskustens räddningstjänst (För åtgärd)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Ks § 30 Dnr KS.2022.156

Revidering av bolagsordning för Kustbostäder i Oxelösund AB

Kommunstyrelsens beslut

1. § 7 i Kustbostäder i Oxelösund AB:s bolagsordning ska i andra stycket lyda:

”Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.”

2. § 10 i Kustbostäder i Oxelösund AB:s bolagsordning ska lyda:

”För samma period som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Oxelösunds
kommun utse minst en och som mest fem lekmannarevisorer.”

3. Uppdra åt ägarens ombud att vid bolagsstämma i Kustbostäder i Oxelösund AB anta
den av kommunfullmäktige fastställda bolagsordningen.

Sammanfattning

Den nya politiska majoriteten i kommunen bestående av Moderaterna,
Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har i sin avsiktsförklaring för
mandatperioden 2023-2026 uttryckt att man vill minska antalet ledamöter och suppleanter i
de kommunala bolagen.

I kommunallagens 10:e kapitel, § 3 framgår att när det kommer till lekmannarevisorer i
kommunala bolag ska minst en lekmannarevisor utses, vilken då skiljer sig mot den
formulering som återfinns i kommunallagens 12:e kapitel, § 5 som slår fast att vid val av
kommunrevisorer för hela den kommunala verksamheten ska minst fem kommunrevisorer
väljas. Ändringen av skrivningen i bolagsordningen till att utse minst en och som mest fem
lekmannarevisorer ökar flexibiliteten och möjligheterna att uppfylla bolagsordningens krav
på antal lekmannarevisorer vid val av lekmannarevisorer till de kommunala bolagen när det
till exempel uppstår svårigheter att hitta kandidater till politiska uppdrag.

För att en ändring av en styrelses sammansättning i ett bolag ska vinna laga kraft måste det
till en revidering av bolagets bolagsordning som sedan ska antas av bolagsstämman.
Beslutet måste gå igenom kommunstyrelsen som bereder frågan åt fullmäktige som sedan
fattar beslutet. Anledningen till att bolagsordningen måste gå via fullmäktige är på grund av
att nuvarande bolagsordnings 15:e § anger att om bolagsordningen skall ändras så måste
det ske via fullmäktige vilket i sin tur föreskrivs i kommunallagen. Ändringen av
bolagsordningen beslutas sedan vid ordinarie bolagsstämma i bolaget. Efter detta skett
måste den nya bolagsordningen registreras hos Bolagsverket.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse revidering av bolagsordning Kustbostäder i Oxelösund AB
Förslag till bolagsordning Kustbostäder i Oxelösund AB

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

1. § 7 i Kustbostäder i Oxelösund AB:s bolagsordning ska i andra stycket lyda:

”Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.”

2. § 10 i Kustbostäder i Oxelösund AB:s bolagsordning ska lyda:

”För samma period som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Oxelösunds
kommun utse minst en och som mest fem lekmannarevisorer.”

3. Uppdra åt ägarens ombud att vid bolagsstämma i Kustbostäder i Oxelösund AB anta
den av kommunfullmäktige fastställda bolagsordningen.

Förslag

Linus Fogel (S), Patrik Renfors (V), Nina Wikström-Tiala (S) och Tommy Karlsson
(S) yrkar avslag på framskrivet förslag avseende beslutspunkt 1.

Dag Bergentoft (M), Klas Lundbergh (L), Göran Bernhardsson (KD) och Dagmara
Mandrela (SD) yrkar bifall till framskrivet förslag

Beslutsgång

Ordförande ställer framskrivet förslag mot avslag avseende beslutspunkt 1 och
finner att styrelsen beslutar i enlighet med framskrivet förslag.

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut avseende
beslutspunkterna 2 och 3 och finner att styrelsen beslutar i enlighet med dem
samma.

Reservation

Linus Fogel (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut avseende beslutspunkt
1.

Patrik Renfors (V) inkommer med följande skriftliga reservation:

"Vänsterpartiet reserverar mot beslutet, till förmån av eget ställningstagande. 
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Högermajoriteten vill avdemokratisera och minska styrelsen storlek, det gör det svårare för
mindre och mellanstora partier att få representation i bolaget. Det kan inte vänsterpartiet gå
med på och av demokratiskäl vill vi avslå ärendet."

______

Beslut till:
Kustbostäder i Oxelösund AB (för kännedom)

Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Ks § 31 Dnr KS.2022.168

Revidering av bolagsordning för Oxelö energi AB

Kommunstyrelsens beslut

3. § 7 i Oxelö energi AB:s bolagsordning ska i andra stycket lyda:

”Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.”

4. § 10 i Oxelö energi AB:s bolagsordning ska lyda:

”För samma period som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Oxelösunds
kommun utse minst en och som mest fem lekmannarevisorer.”

5. Uppdra åt ägarens ombud att vid bolagsstämma i Oxelö energi AB anta den av
kommunfullmäktige fastställda bolagsordningen.

Sammanfattning

Den nya majoriteten i kommunen bestående av Moderaterna, Sverigedemokraterna,
Liberalerna och Kristdemokraterna har i sin avsiktsförklaring för mandatperioden 2023-2026
uttryckt att man vill minska antalet ledamöter och suppleanter i de kommunala bolagen.

I kommunallagens 10:e kapitel, § 3 framgår att när det kommer till lekmannarevisorer i
kommunala bolag ska minst en lekmannarevisor utses, vilken då skiljer sig mot den
formulering som återfinns i kommunallagens 12:e kapitel, § 5 som slår fast att vid val av
kommunrevisorer för hela den kommunala verksamheten ska minst fem kommunrevisorer
väljas. Ändringen av skrivningen i bolagsordningen till att utse minst en och som mest fem
lekmannarevisorer ökar flexibiliteten och möjligheterna att uppfylla bolagsordningens krav
på antal lekmannarevisorer vid val av lekmannarevisorer till de kommunala bolagen när det
uppstår svårigheter att hitta kandidater till politiska uppdrag till exempel.

För att en ändring av en styrelses sammansättning i ett bolag ska vinna laga kraft måste det
till en revidering av bolagets bolagsordning som sedan ska antas av bolagsstämman.
Beslutet måste gå igenom kommunstyrelsen som bereder frågan åt fullmäktige som sedan
fattar beslutet. Anledningen till att bolagsordningen måste gå via fullmäktige är på grund av
att nuvarande bolagsordnings 15:e § anger att om bolagsordningen skall ändras så måste
det ske via fullmäktige vilket i sin tur föreskrivs i kommunallagen. Ändringen av
bolagsordningen beslutas sedan vid ordinarie bolagsstämma i bolaget. Efter detta skett
måste den nya bolagsordningen registreras hos Bolagsverket.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse revidering av bolagsordning i Oxelö Energi AB
Förslag till bolagsordning Oxelö energi AB
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

1. § 7 i Oxelö energi AB:s bolagsordning ska i andra stycket lyda:

”Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.”

2. § 10 i Oxelö energi AB:s bolagsordning ska lyda:

”För samma period som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Oxelösunds
kommun utse minst en och som mest fem lekmannarevisorer.”

3. Uppdra åt ägarens ombud att vid bolagsstämma i Oxelö energi AB anta den av
kommunfullmäktige fastställda bolagsordningen.

Förslag

Linus Fogel (S), Patrik Renfors (V), Nina Wikström-Tiala (S) och Tommy Karlsson
(S) yrkar avslag på framskrivet förslag avseende beslutspunkt 1.

Dag Bergentoft (M), Klas Lundbergh (L), Göran Bernhardsson (KD) och Dagmara
Mandrela (SD) yrkar bifall till framskrivet förslag

Beslutsgång

Ordförande ställer framskrivet förslag mot avslag avseende beslutspunkt 1 och
finner att styrelsen beslutar i enlighet med framskrivet förslag.

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut avseende
beslutspunkterna 2 och 3 och finner att styrelsen beslutar i enlighet med dem
samma.

Reservation

Linus Fogel (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut avseende beslutspunkt
1.

Patrik Renfors (V) inkommer med följande skriftliga reservation:

"Vänsterpartiet reserverar mot beslutet, till förmån av eget ställningstagande. 

Högermajoriteten vill avdemokratisera och minska styrelsen storlek, det gör det svårare för
mindre och mellanstora partier att få representation i bolaget. Det kan inte vänsterpartiet gå
med på och av demokratiskäl, därför vill vi ge avslag!"
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

______

Beslut till:
Oxelö energi AB (för kännedom)

Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Ks § 32 Dnr KS.2022.176

Översyn av den politiska organisationen

Kommunstyrelsens beslut

1. Tillsätta en tillfällig fullmäktigeberedning från och med 1 april 2023 för att utreda
nuvarande politisk organisation och med uppdrag om att lämna förslag på politisk
organisation för mandatperioden 2023-2026.

2. Uppdra till kommunfullmäktiges presidium att till fullmäktiges sammanträde i mars 2023
lämna förslag på hur beredningen ska vara sammansatt samt ge direktiv med tidplan för
beredningens arbete.

3. Eventuella kostnader för beredningen belastar kommunfullmäktiges budget

4. Uppdra till kommunchefen att besluta om hur tjänsteorganisationen ska ge stöd åt
beredningen

Sammanfattning

Den nya majoriteten i kommunen bestående av Moderaterna, Sverigedemokraterna,
Liberalerna och Kristdemokraterna har i sin avsiktsförklaring för mandatperioden 2023-2026
uttryckt att man vill göra en översyn av den politiska organisationen och nämndstrukturen i
kommunen med särskilt fokus på de frågor som idag behandlas i kultur- och fritidsnämnden
och hur de i framtiden kan komma att hanteras.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att kommunfullmäktige tillsätter en
fullmäktigeberedning för att utreda lämpliga och/eller möjliga förändringar av den politiska
organisationsstrukturen. Detta för att uppnå en hög grad av insyn i det beredande arbetet
samt för att ge kommunfullmäktige en aktiv roll i utformandet av den politiska organisationen
i kommunen.

Det är en politisk fråga att ta ställning till om den politiska organisationen ska utredas. Den
senaste utredningen gjordes för mandatperioden 2019-2022.Utredningen genomfördes
även då genom ett arbete i en fullmäktigeberedning. Fullmäktigeberedningens arbete pågick
då mellan november 2017 och januari 2018 och man landade då i att behålla den
nuvarande organisationsstrukturen (KF § 8, 2018-02-14).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Beslut om att tillsätta fullmäktigeberedning för översyn av den politiska
organisationen
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

1. Tillsätta en tillfällig fullmäktigeberedning från och med 1 april 2023 för att utreda
nuvarande politisk organisation och med uppdrag om att lämna förslag på politisk
organisation för mandatperioden 2023-2026.

2. Uppdra till kommunfullmäktiges presidium att till fullmäktiges sammanträde i mars 2023
lämna förslag på hur beredningen ska vara sammansatt samt ge direktiv med tidplan för
beredningens arbete.

3. Eventuella kostnader för beredningen belastar kommunfullmäktiges budget

4. Uppdra till kommunchefen att besluta om hur tjänsteorganisationen ska ge stöd åt
beredningen

Förslag

Patrik Renfors (V) yrkar avslag till framskrivet förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer framskrivet beslut mot avslagsyrkande och finner att styrelsen
beslutar i enlighet med framskrivet förslag.

Reservation

Patrik Renfors (V) inkommer med följande skriftliga reservation:

"Vänsterpartiet reserverar mot beslutet, till förmån av eget ställningstagande. 

Högermajoriteten vill utreda den politiska organisation, med udden mot kultur och
fritidsnämnden. Det var inte länge sedan det gjordes och vi blev då till slut eniga om
nämndorganisationen. Det vi har är redan en minimal organisation, men vi kan fokusera på
facknämnderna verksamhet på ett fullgott sett. Om vi börjar stuva om eller ta bort nämnder,
så riskerar vi att viktiga ärenden styrs med lillfingret.
Därför avslår vi det här ärendet. Det gör vi med respekt för demokratin och med bra och
beprövade strukturer."

______

Beslut till:
Kommunfullmäktiges presidium (för åtgärd)

Kommunchef (för åtgärd)

Nämnder och styrelse (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Ks § 33 Dnr KS.2023.31

Revidering av bolagsordning i Oxelösunds kommuns förvaltnings
AB (Förab)

Kommunstyrelsens beslut

2. § 10 i Oxelösunds kommuns förvaltnings AB:s bolagsordning ska lyda:

”För samma period som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Oxelösunds
kommun utse minst en och som mest fem lekmannarevisorer.”

3. Uppdra åt ägarens ombud att vid bolagsstämma i Oxelösunds kommuns förvaltnings
AB anta den av kommunfullmäktige fastställda bolagsordningen.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige kommer 2023-02-08 att behandla frågan om reviderade
bolagsordningar i Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB med anledning av att
den nya majoriteten i kommunen bestående av Moderaterna, Sverigedemokraterna,
Liberalerna och Kristdemokraterna har i sin avsiktsförklaring för mandatperioden 2023-2026
uttryckt att man vill minska antalet ledamöter och suppleanter i de kommunala
dotterbolagen.

Vid samma sammanträde i kommunfullmäktige kommer det även att fattas beslut om val av
nya styrelser och lekmannarevisorer till de kommunala bolagen. Ägardirektiven för
respektive dotterbolag (KBAB och OEAB) kommer även att fastställas av
kommunfullmäktige, efter sedvanlig beredning i kommunstyrelsen från 2022-12-15, § 161.
Kommunfullmäktige kommer även att vid samma sammanträde utse ombud till stämma i
Oxelösunds kommuns förvaltnings AB.

I kommunallagens 10:e kapitel, §3 framgår att när det kommer till lekmannarevisorer i
kommunala bolag ska minst en lekmannarevisor utses, vilken då skiljer sig mot den
formulering som återfinns i kommunallagens 12:e kapitel, § 5 som slår fast att vid val av
kommunrevisorer för hela den kommunala verksamheten ska minst fem kommunrevisorer
väljas. Ändringen av skrivningen i bolagsordningen till att utse minst en och som mest fem
lekmannarevisorer ökar flexibiliteten och möjligheterna att uppfylla bolagsordningens krav
på antal lekmannarevisorer vid val av lekmannarevisorer till de kommunala bolagen när det
till exempel uppstår svårigheter att hitta kandidater till politiska uppdrag.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Revidering av bolagsordning i oxelösunds kommuns förvaltnings AB
(Förab)
Förslag Bolagsordning förab

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

1. § 10 i Oxelösunds kommuns förvaltnings AB:s bolagsordning ska lyda:

”För samma period som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i Oxelösunds
kommun utse minst en och som mest fem lekmannarevisorer.”

2. Uppdra åt ägarens ombud att vid bolagsstämma i Oxelösunds kommuns förvaltnings
AB anta den av kommunfullmäktige fastställda bolagsordningen.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett framskrivet förslag till beslut och finner att
styrelsen beslutar i enlighet med detsamma.

______

Beslut till:
Oxelösunds kommuns förvaltnings AB, Förab (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Ks § 34 Dnr KS.2023.27

Kommunstyrelsens balanslista 2023

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens balanslista läggs till handlingarna.

2. Kommunchefen får i uppdrag att återkomma med förslag till uppdaterade
stopptider i balanslistan till nästa sammanträde i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens balanslista

Dagens sammanträde

Förslag

Ordförande föreslår att kommunchefen får i uppdrag till nästa sammanträde
återkomma till kommunstyrelsen med förslag om reviderade stopptider i
balanslistan.

Beslutsgång

Ordförande frågar styrelsen om det egna förslaget och finner att styrelsen beslutar i
enlighet med det samma.

______

Beslut till:
Kommunchef (för åtgärd)
Kansliet (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Ks § 35 Dnr KS.2023.33

Uppdrag om att kartlägga personalomsättning

Kommunstyrelsens beslut

Uppdra åt kommunchef att kartlägga de bakomliggande orsakerna till personalomsättningen
 av chefer inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. Vidta åtgärder för att minska
personalomsättningen samt redovisa genomförda och planerade åtgärder
till kommunstyrelsen den 15 mars.

Sammanfattning

Ordförande väcker ett nytt ärende vid sammanträdets början.

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Finns inget framskrivet förslag. Ärendet väckt av ordförande vid sammanträdets
början.

Förslag

Dag Bergentoft (M) föreslår:
Uppdra åt kommunchef att kartlägga de bakomliggande orsakerna till
personalomsättningen  av chefer inom vård- och omsorgsnämndens
ansvarsområde. Vidta åtgärder för att minska personalomsättningen samt redovisa
genomförda och planerade åtgärder till kommunstyrelsen den 15 mars.

Linus Fogel (S), Nina Wikström-Tiala (S) och Tommy Karlsson (S) yrkar avslag till
Dag Bergentofts (M) förslag.

Katarina Berg (M), Göran Bernhardsson (KD), Klas Lundbergh (L) och Dagmara
Mandrela (SD) yrkar bifall till Dag Bergentofts (M) förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att styrelsen beslutar i
enlighet med det egna förslaget.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2023-01-25

Utdragsbestyrkande

Reservation

Linus Fogel (S), Nina Wikström-Tiala (S) och Tommy Karlsson (S) inkommer med
följande reservation:

"Vi från socialdemokraterna tycker att det är på sin plats att undersöka bakomliggande
orsaker till personalomsättningen av chefer inom Vård- och omsorgsnämndens
ansvarsområde med jämna mellanrum. Däremot så anser vi inte att det är ett uppdrag för
kommunstyrelsen och kommunchefen utan ett uppdrag som ska ges från vård- och
omsorgsnämnden till förvaltningschefen för äldreomsorgen. Det grundar vi på att det under
sammanträdet inte kunde läggas fram underlag och fakta för att situationen är så allvarlig
som majoriteten vill understryka.

Vi förespråkar att situationen kan hanteras enligt följande: vi nyttjar kommunstyrelsens
uppsiktsplikt över nämnderna och deras arbete genom att kommunstyrelsens arbetsutskott
snarast bokar en träff med presidiet för vård- och omsorgsnämnden samt
förvaltningschefen. Detta för att skaffa oss en gemensam bild av situationen, vilka åtgärder
som är vidtagna, om det finns en handlingsplan för hur man tänker agera i denna situation.
Om kommunstyrelsens arbetsutskott därefter bedömer läget så allvarligt att
kommunstyrelsen måste agera, som huvudansvarig för arbetsmiljön, så kan det vara på sin
plats att ge kommunchefen uppdraget att agera. Om kommunstyrelsens arbetsutskott inte
bedömer att situationen är så allvarlig så ska uppdraget enligt ovan ges från vård-och
omsorgsnämnden till förvaltningschefen i äldreomsorgsförvaltningen. Kommunstyrelsens
arbetsutskott kan lämpligen boka ytterligare träffar med presidiet i vård- och
omsorgsnämnden och förvaltningschefen för äldreomsorgsförvaltningen för att följa och
fråga hur situationen har hanterats.

Linus Fogel, Nina Wikström Tiala, Tommy Karlsson.(S)"

______

Beslut till:
Kommunchefen (för åtgärd)
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