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Kf §104        Dnr KS.2016.18               
 
 
Val av justeringsledamöter  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Britta Bergström (S) och Klas Lundbergh (L) väljs att justera dagens protokoll 
 
 

 
 
______ 
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Kf §105        Dnr KS.2020.7               
 
 
Information från kommunstyrelsens ordförande  
 

 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsen ordförande Catharina Fredriksson (S) informerar om 
- Prognostiserat resultat för kommunen. 
- Utredning kring förhöjda vattenflöden. 
- Ny informationstavla vid kommunens infart.  
- Nya byggnationer i kommunen. 
 
 
 
 
______ 
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Kf §106        Dnr KS.2020.5               
 
 
Delgivningar  
 
 
Delges 
Rapport - Granskning av kommunens målstyrning 
Missiv - Granskning av kommunens målstyrning 
Anmälningsärende En Bättre Sits - Tre underlagsrapporter 
Framtidens resande - Rapport 2020 
Internationell tillgänglighet och konkurrenskraft - Rapport 2020 
Storregional kollektivtrafik - Rapport 2020 
Protokollsutdrag Gemensamma patientnämnden § 8-20 
Utdrag Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnds protokoll § 42 201019 Revidering av 
attestförteckning 
Utdrag Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnds protokoll § 41 201019 Delårsrapport 
2020  
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Kf §107        Dnr KS.2018.160               
 
 
Avsägelser och val  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Inga val eller avsägelser fanns vid dagens sammanträde. 
 
 
______ 
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Kf §108        Dnr KS.2020.74               
 
 
Sydarkivera avbryta anslutningsprocess  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Avbryta anslutningsprocess till kommunalförbundet Sydarkivera. 
 
 
 
Sammanfattning 
 
För att kunna bevara Oxelösunds kommuns ökande digitala informationsmängd behövs ett 
e-arkiv. Enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-02-15 § 7 ska Oxelösunds kommun verka 
för att införa ett e-arkiv och om möjligt i samarbete med andra kommuner. 
Oxelösunds kommun fattade den 2018-09-19 § 94 beslut om avsiktsförklaring med 
kommunalförbundet Sydarkivera. Detta då kommunen efter diskussion med kommunerna 
Trosa, Gnesta, Strängnäs, Flen och Katrineholm kommit fram till att Sydarkivera sågs som 
ett bra alternativ för e-arkiv.  
Under anslutningsprocessen har vi som kommun haft möjlighet att ställa frågor till 
Sydarkivera samt fått information om hur leveranser och stöd i samband med leveranser 
ska gå till. Denna information skiljer sig jämfört med den information som gavs då 
Oxelösund beslutade att kliva in i anslutningsprocessen. För Oxelösund har därmed en rad 
frågor väckts huruvida en anslutning till Sydarkivera nu ligger rätt i tid utifrån kommunens 
verksamhet och behov. 
Oxelösunds kommun ställde därför frågan till Sydarkivera om möjligheten att kvarstå som 
provmedlem 1–2 år till för att på så sätt skapa ett bättre utgångsläge för en anslutning 
senare. Sydarkivera meddelade att en sådan överenskommelse inte var möjlig.  
Prognosen för en första leverans av informations-/ärendesystem till Sydarkivera beräknas 
till 1 – 3 år efter inträde. Arbetsinsatsen för Oxelösunds kommun gällande förarbete och 
leverans blir då större än tidigare lämnade besked från Sydarkivera. 
Som fullvärdiga medlemmar blir kostnaden 27 kr per kommuninvånare vilket för Oxelösunds 
del skulle innebära drygt 325,000 kr per år.  
Kommunens ärendehanteringssystem Castor har potential att fungera som digitalt 
mellanarkiv tills behovet utav ett e-arkiv är tillgodosett. 
Med anledning av den osäkerhet som finns kring anslutningen till Sydarkivera samt 
i förhållande till den kostnad det medför föreslår kommunstyrelseförvaltningen att 
anslutningsprocessen till Sydarkivera avbryts. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-12-09 - Ks § 174 
Tjänsteskrivelse Ks - Avbruten anslutningsprocess till kommunalförbundet Sydarkivera  
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Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Avbryta anslutningsprocess till kommunalförbundet Sydarkivera. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Sydarkivera (FK) 
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Kf §109        Dnr KS.2020.131               
 
 
Fördelning bidrag sjuklön  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Föreslagen omfördelning av ersättning för sjuklön mellan finansförvaltning och 
respektive nämnd för perioden april – september fastställs. 
 
 
Sammanfattning 
 
Under början på pandemin beslutade regeringen att kommuner skulle erhålla ersättning för 
sina sjuklönekostnader. För perioden april till och med juli ersätts hela sjuklönekostnaden, 
mellan augusti – december ersätts del av sjuklönekostnaden.  
Nedan ges förslag till fördelning av ersättningen för sjuklön för perioden april-september.  
Kommunstyrelsen                                   197 kr 
Utbildningsnämnden                            2 599 kr 
Vård- och Omsorgsnämnden:             3 530 kr  
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden   78 kr 
Kultur och fritidsnämnden                        84 kr 
Kommunstyrelseförvaltningen avser att återkomma till Kommunstyrelsen med ett 
ärende om omfördelning av ersättning för sjuklön för perioden oktober – december. 
resterande del av året. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-12-09 - Ks § 175 
Tjänsteskrivelse Ks - Fördelning bidrag sjuklön  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Föreslagen omfördelning av ersättning för sjuklön mellan finansförvaltning och 
respektive nämnd för perioden april – september fastställs. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Controller (FÅ) 
Förvaltningschefer UF, ÄF, SOF, MSF, KFF,KSF (FK) 
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Kf §110        Dnr KS.2020.122               
 
 
Investering Prisman 6  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Ge Kustbostäder i Oxelösund AB godkännande att fortsätta projektet kring Prisman 6 

enligt den målbild som redovisas nedan. 
2. Kustbostäder i Oxelösund AB skall återkomma till kommunfullmäktige för slutligt 

godkännande av projektet innan slutlig kontraktsskrivning. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kustbostäder i Oxelösund AB (Kustbostäder) äger centrumfastigheten Prisman 6 där 
merparten av butikerna vid Järntorget inryms Nuvarande Prismanfastigheten 6 är byggd i 
början av sjuttiotalet och är i mycket dåligt skick. I en utvärdering har Kustbostäder ställt 
alternativet att renovera nuvarande byggnad mot att bygga nytt. Kustbostäders slutsats är 
att den mest långsiktiga lösningen är att ersätta fastigheten med en nybyggnation. Vissa 
delar i nuvarande byggnad som skyddsrum och källare kan behållas. Ytterligare en annan 
fördel med att bygga nytt är att detaljplanen tillåter bostäder vilket det finns ett behov av i 
centrum. En annan aspekt som beaktats är att centrum i Oxelösund blir mer attraktivt med 
en ny fastighet.  
Kustbostäders styrelse har godkänt nedanstående målbild för projekt: 

• Antal lägenheter preliminärt 48 st. 

• Preliminär lägenhetsfördelning 
      25% 1 r o k, 25 % 2 r o k, 38 % 3 r o k,13 % 4 r o k 

• Bostadsyta (BOA) ca 3000 kvm 

• Lokalyta (LOA) ca 1500 kvm 

• Garage ca 1000 kvm med ca 30 platser 

• Handelsdelen (LOA) byggs så att det går att ha stor flexibilitet i användningen 

• Målbild för investeringen är 165 Mkr 

• Besparing på 25 Mkr i ägardirektiv med hissar ingår som en uppsida i kalkylen 

• Kostnader för hyra moduler ingår inte i kalkylen 

• Beräknad hyra i kalkylen som ett snitt ca. 1800 kr/m2  

• Driftkostnad ca 310 kr/m2 

• Årlig hyreshöjning 1,2 % 

• Avskrivningstakt 2 % 

• Ränta 3 % (inklusive borgensavgift) 

• Direktavkastningskrav 5,4% (samma som för Vitsippan och Norra Malmgatan) 
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• Behov av nedskrivning ca 20 Mkr 
 

Nu vill Kustbostäder förankra denna målbild hos kommunfullmäktige. Efter beslut i 
fullmäktige påbörjas detaljprojekteringen av fastigheten med målsättning att riva befintlig 
byggnad efter semestern 2021. Byggtiden för delen med handel är satt till ca 1 år med 
inflyttning hösten 2022. Färdigställande av delen med bostäder är planerad till hösten 2023. 
Kontraktsskrivning med entreprenör NCC för fas 2 i projektet är tänkt att ske under 
våren 2021. Innan kontraktsskrivning kommer dock projektet tillbaka till 
kommunfullmäktige för slutligt godkännande. Därefter är planen att byggstart skall 
ske hösten 2021. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-11-25 - Ks § 162 
Tjänsteskrivelse Ks 
Projektidé för eventuell byggnation av bostäder Prisman 6  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
1. Ge Kustbostäder i Oxelösund AB godkännande att fortsätta projektet kring Prisman 6 

enligt den målbild som redovisas nedan. 
2. Kustbostäder i Oxelösund AB skall återkomma till kommunfullmäktige för slutligt 

godkännande av projektet innan slutlig kontraktsskrivning. 
 
 
Förslag 
 
Catharina Fredriksson (S), Dag Bergentoft (M), Bo Höglander (C), Patrik Renfors 
(V), Linus Fogel (S), Klas Lundbergh (L), Björn Johansson (MP), Katarina Berg (M) 
yrkar bifall till framskrivet förslag. 
 
Dag Bergentoft (M) yrkar att ett femtontal lägenheter prioriteras till målgruppen 65+ 
samt att det planeras för en gemensamhetslokal som kan nyttjas för service till 
målgruppen. Den gemensamma lokalen utformas så att den flexibelt kan anpassas 
till det aktuella behovet.  
 
Bo Höglander (C), Klas Lundbergh (L), Katarina Berg (M) yrkar bifall till Dag 
Bergentofts (M) tilläggsyrkande.  
 
Patrik Renfors (V), Catharina Fredriksson (S), Linus Fogel (S), Björn Johansson 
(MP) yrkar avslag till Dag Bergentofts (M) tilläggsyrkande.  
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Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt ett tilläggsyrkande från 
Dag Bergentoft (M).  
 
Ordförande börjar med att fråga om det framskrivna förslaget och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt detta.  
 
Ordförande frågar sen om Dag Bergentofts (M) tilläggsyrkande och finner att 
kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.  
 
Reservation 
 
Dag Bergentoft (M), Bo Höglander (C), Stefan Johansson (M), Klas Lundbergh (L), 
Katarina Berg (M), Göran Bernhardsson (KD) 
Reserverar sig till förmån för Dag Bergentofts (M) yrkande. 
 
Det är bra att Prisman 6 rivs och bygger nytt. 
Kommunen behöver fler centralt belägna lägenheter och anpassade butikslokaler. 
Kommunen behöver prioritera att vi ser till flera målgrupper som kan bosätta dig centralt 
med nära service.  
Moderaterna har motionerat om behovet av trygghetsboende flera ggr. 
Senast var 2016 då vi ville utreda förutsättningarna att bygga ett eller flera 
trygghetsboenden centralt i Oxelösund. 
Motionen bifölls 2017 vad avsåg att utreda förutsättningarna att bygga trygghetsboende i 
Oxelösund. Utredningsuppdraget inarbetades i arbetet med äldrestrategin 
2018 var dokumentet klart och heter ”Välfärdstjänster 65+” 
I dokumentet beskrivs kort vad ett trygghetsboende är. 
I ett annat stycke står följande med huvudrubrik: 
Trygghetsboende 
Kustbostäder konstaterar att behovet av trygghetsboende är fortsatt stort. Av den 
anledningen diskuteras nu ett ytterligare trygghetsboende som kan byggas centralt på 
samma fastighet som affärsfastigheten Prisman 6. Platsen är bra då det är nödvändigt med 
ett centralt läge nära samhällsservice  
Situationen har inte förändrats. 
Faktaunderlagen visar att 27,9 % av befolkningen i Oxelösund är 65 år och äldre. 
Planeringen är att bygga 48 lägenheter i varierad storlek. 
Det är viktigt att kommunen låter integrera i varierande åldrar. 
Att tillåta ett 15-tal lägenheter för målgruppen stämmer väl överens med 
befolkningsdemografin.   
VD för KBAB har informerat om att standarden som är planerad är helt funktionell för alla 
åldrar, även för gruppen som idag bor i ett trygghetsboende. 
Ingenting har utretts från den motion som blev bifallen. Det enda som finns är att den är 
inarbetad i dokumentet ”Välfärdstjänster 65+”. 
Att den politiska majoriteten inte gjort något åt motionen kan man konstatera att man inte 
bryr sig om målgruppen. 
Genom att majoriteten nu säger nej till tilläggsyrkandet gör att vi förlorar chansen att tillåta 
den aktuella målgruppen att få plats i  den nya fastigheten och få ta del av 
gemensamhetsutrymmen och nära service. 
Dag Bergentoft, Katarina Berg, Stefan Johansson, Bo Höglander, Göran Bernhardsson 
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______ 
 
Beslut till: 
Kustbostäder (FK) 
Controller (FÅ) 
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Kf §111        Dnr KS.2020.91               
 
 
Renhållningstaxa 2021  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med motiveringen att det tillförs ett 
dokument med taxor till förslaget om höjning.  
 
 
Sammanfattning 
 
Oxelö Energi AB har upprättat förslag till taxor för renhållning 2021.Taxan föreslås justeras 
med en intäktsförstärkning motsvarande 15-25 % (punkterna 8-10) samt med ett antal 
övriga förändringar i taxan (punkterna 1-7). De föreslagna höjningarna innebär en 
kostnadsökning på 20-30 kronor per månad för ett medelstort hushåll.   
Kommunstyrelseförvaltningen har inga invändningar mot förslagen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-11-25 - Ks § 163 
Tjänsteskrivelse Ksf 2020-10-28 
Bilaga, Renhållningstaxa.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 

1. Budning erhåller ett enhetspris på 250 kr/kärl, oavsett storlek. 
2. Byte av kärl får ett enhetspris på 300 kr/kärl, oavsett storlek. 
3. Ändringsavgift stryks som taxa 
4. Otillräcklig behållarvolym och felsortering ändras till rubriken felaktigt abonnemang med 

ett enhetspris på 350 kr/ändring.  
5. Vid fler än tre hinder (dörrar som skall passeras) vid hämtning av avfall ändras avgiften 

till ett enhetspris på 5000 kr/år.  
6. Gångtillägg 5-10 meter ändras till ett enhetspris på 200 kr/kärl eller säck och år.  
7. Gångtillägg 11-20 meter ändras till ett enhetspris på 400 kr/kärl eller säck och år. 
8. Kärl med blandade sopor höjs med 25 %   
9. Bruna kärl föreslås få oförändrad taxa.  
10. Utöver ovanstående justeringar höjs avgiften för Gröna kärl med 20 % och 

övriga avgifter höjs med 15 %  
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Förslag 
 
Björn Johansson (MP) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att det 
tillförs ett dokument med taxor till förslaget om höjning.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, framskrivet förslag och Björn 
Johansson (MP) yrkande om återremiss.  
Ordförande börjar med att fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 
och finner att kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet. 
 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Säkerhetsstrateg/utredare (FK) 
Oxelö Energi AB (FÅ) 
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Kf §112        Dnr KS.2020.53               
 
 
Förlängning avtal med Kommuninvest  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Oxelösunds kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 januari   2003 
(”Borgensförbindelsen”), vari Oxelösunds kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s  (”Kommuninvest”) förpliktelser, 
alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Oxelösunds kommun genom att 
företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande 
borgenärer. 

2. Oxelösunds kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Oxelösunds kommun den 
12 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras 
för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller 
några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.  

 
3. Oxelösunds kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Oxelösunds kommun den 

12 oktober 2011, vari Oxelösunds kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.  

4.  Kommunchef Johan Persson och kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson 
utses att för Oxelösunds kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning 
av detta beslut.  
 
 
Sammanfattning 
 
Kommuninvest ekonomisk förening (”föreningen”) upplånings- och utlåningsverksamhet 
bedrivs i det av föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) 
(”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor 
på lånemarknaden återfinns i föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga 
medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för 
egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 
borgensförbindelse. Oxelösunds kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 7 januari 
2003 och har bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäktige den 25 september 
2013.   

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid Kommuninvests 
upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I 
den praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband med 
Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot 
långivarna.  
 
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 
(”regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 
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Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”garantiavtalet”). Även dessa 
avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i föreningen samt av stor vikt för 
Kommuninvests verksamhet. Oxelösunds kommun undertecknade Regressavtalet den 12 
oktober 2011 och Garantiavtalet den 12 oktober 2011. 
 
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, 
alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av 
kommunfullmäktige. Även regressavtalet och garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av 
reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år. Giltighetstiden för Oxelösunds kommuns 
regressavtal och garantiavtal riskerar således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att 
dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i föreningen och den betydelse, avtalen har för 
Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Oxelösunds kommun innan 
avtalens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i kommunfullmäktige som bekräftar att avtalen 
alltjämt är gällande. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-11-25 - Ks § 164 
Tjänsteskrivelse Ks  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 

1. Oxelösunds kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 januari   
2003 (”Borgensförbindelsen”), vari Oxelösunds kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s  
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda 
Oxelösunds kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och 
vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till 
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

2. Oxelösunds kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Oxelösunds kommun 
den 12 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar 
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon 
eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.  

 
3. Oxelösunds kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Oxelösunds kommun 

den 12 oktober 2011, vari Oxelösunds kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.  

4. Kommunchef Johan Persson och kommunstyrelsens ordförande Catharina 
Fredriksson utses att för Oxelösunds kommuns räkning underteckna alla handlingar 
med anledning av detta beslut.  

 
 
______ 
 
Beslut till: 
Controller (FÅ) 
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Kf §113        Dnr KS.2020.119               
 
 
Kapitalisering av Kommuninvest  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Oxelösunds kommun inbetalar till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ett 

insatsbelopp om 2 200 000 kronor.  
2. Finansiering av inbetalt belopp a 2 200 000 kronor sker via återbetalt förlagslån. 
3. Kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av 

inbetalningen. 

4. Kommunfullmäktige beslutar årligen om ytterligare inbetalningar av kapitalinsats i 
Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2022, 2023 och 2024. 

 

5. Oxelösunds kommun avstår från att delta med förhöjd kapitalinsats till Kommuninvest 
ekonomisk förening 

 
 
 
Sammanfattning 
 
Oxelösunds kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”). 
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den 
kommunala sektorn i finansieringsfrågor. Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i 
det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (”Kommuninvest”) 
 
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard 
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i 
Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som 
krävs av Finansinspektionen. 
 
Oxelösunds kommuns förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening uppgår  
2020-09-03 till 2 200 000 kronor, jämte ränta. 
 
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas 
in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till 
kapitaliseringen av Kommuninvest. Till följd av det, har även förlagslånen från 
medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas 
till medlemmarna. 
 
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga 
medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för 
att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till 
Föreningen i form av en kapitalinsats.  
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För medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening krävs att en medlem bidrar med en 
kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna 
kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta 
med en tilläggsinsats.  
 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på 
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. 
 
 
Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per 
invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den 
nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande 
fyra åren enligt följande: 
 

År Kapitalinsats 
(kr/invånare)  
(kommun) 

Kapitalinsats 
(kr/invånare) 
(region) 

2020 900 180 
2021 1 000 200 
2022 1 100 220 
2023 1 200 240 
2024 1 300 260 

 
Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen 
minst uppgår till ovan angivna belopp. Oxelösunds kommuns insatskapital är i dagsläget 
10 395 000 exkl. förlagslånet på 2 200 000 kr.  
 
Nedan visas vilken kapitalinsats som krävs för respektive år för att Oxelösunds kommun 
skall nå avsedd kapitalinsatsnivå. Tabellen visar också vilket kapital Oxelösund behöver 
tillskjuta beroende på om vi nyttjar befintligt förlagslån eller inte. Längst till höger i tabellen 
nedan visas också vilken total insatsnivå Oxelösund kommer att ha när kapitalinsatsen är 
betald för respektive år. 
 
ÅR      
(KR) 

Kapitalinsats exkl. 
Förlagslån  

Att betala om återbet. 
förlagslånet används till ny 
kapitalinsats 

Ny insatsnivå 

2020   10 395 900 
2021 1 155 100 0 11 551 000 
2022 1 155 100    110 200 12 706 100 
2023 1 155 100 1 155 100 13 861 200 
2024 1 155 100 1 155 100 15 016 300 

 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Oxelösunds kommun använder återbetalt 
förlagslån på 2 200 000 kr till finansiering och betalning av den nya kapitalinsatsen 
för 2021 och resterande belopp på 1 044 900 kronor att användas under 2022.  
Dessutom föreslår Kommunstyrelseförvaltningen att besluten av kapitalinsats tas 
år för år vilket innebär att kommunstyrelseförvaltningen återkommer inför 2022 
med ett nytt ärende för beslut. 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 20  
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige  2020-12-09  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-11-25 - Ks § 165 
Tjänsteskrivelse Ks - Kapitalisering av Kommuninvest  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
1. Oxelösunds kommun inbetalar till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ett 

insatsbelopp om 2 200 000 kronor.  
2. Finansiering av inbetalt belopp a 2 200 000 kronor sker via återbetalt förlagslån. 
3. Kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av 

inbetalningen. 

4. Kommunfullmäktige beslutar årligen om ytterligare inbetalningar av kapitalinsats i 
Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2022, 2023 och 2024. 
 

5. Oxelösunds kommun avstår från att delta med förhöjd kapitalinsats till Kommuninvest 
ekonomisk förening 

 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Controller (FÅ) 
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Kf §114        Dnr KS.2020.43               
 
 
Redovisning av partistöd 2019 och utbetalning 2021  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Redovisningar av partistöd 2019 godkänns. 
2. För 2021 betalas följande partistöd ut 

• Socialdemokraterna 222 000 kr 

• Moderaterna 148 000 kr 

• Vänsterpartiet 74 000 kr 

• Sverigedemokraterna 55 500 kr 

• Miljöpartiet 18 500 kr  

• Centerpartiet 18 500 kr 

• Liberalerna 18 500 kr 

• Kristdemokraterna 18 500 kr 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för partistöd Kf 2018-09-19 §103. Enligt riktlinjerna 
består partistödet av 18 500 kr per mandat och betalas ut i förskott i januari månad. 
Partierna ska i juni månad komma in med en redovisning av hur partistödet för föregående 
år har använts. Samtliga partier som fått partistöd för 2019 har lämnat in redovisning i rätt 
tid.  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att partistöd betalas ut för samtliga mandat i 
kommunfullmäktige 2021 enligt följande. 

• Socialdemokraterna 222 000 kr 

• Moderaterna 148 000 kr 

• Vänsterpartiet 74 000 kr 

• Sverigedemokraterna 55 500 kr 

• Miljöpartiet 18 500 kr  

• Centerpartiet 18 500 kr 

• Liberalerna 18 500 kr 

• Kristdemokraterna 18 500 kr 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 22  
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige  2020-12-09  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-11-25 - Ks § 166 
Tjänsteskrivelse Ks - Redovisning av partistöd 2019 och utbetalning 2021 
Redovisning av partistöd - 2019  
Redovisning av partistöd - 2019  
Redovisning av partistöd - 2019  
Redovisning av partistöd - 2019  
Redovisning av partistöd - 2019   
Redovisning av Partistöd - 2019  
Redovisning av partistöd - 2019  
Redovisning av partistöd - 2019   
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 

1. Redovisningar av partistöd 2019 godkänns. 
2. För 2021 betalas följande partistöd ut 

• Socialdemokraterna 222 000 kr 

• Moderaterna 148 000 kr 

• Vänsterpartiet 74 000 kr 

• Sverigedemokraterna 55 500 kr 

• Miljöpartiet 18 500 kr  

• Centerpartiet 18 500 kr 

• Liberalerna 18 500 kr 

• Kristdemokraterna 18 500 kr 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Partierna i fullmäktige (FK) 
Kansliet (FÅ) 
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Kf §115        Dnr KS.2019.131               
 
 
Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 2021-2023  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Handlingsprogrammets delar som omfattar kommunens skyldigheter enligt lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor fastställs. 
 
 
Sammanfattning 
 
Inom ramen för det avtal om räddningstjänst som tecknats mellan Nyköpings och 
Oxelösunds kommuner har Sörmlandskustens räddningstjänst upprättat ett förslag till 
Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 2021-2023. 

Handlingsprogrammet svarar upp mot krav i lag (2003:778) om skydd mot olyckor som 
anger att kommunen ska ha ett handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande 
verksamhet. Denna del av handlingsprogrammet ska antas av kommunfullmäktige. 

För att ge en samlad bild av kommunens säkerhetsarbete redogör programmet 
även för arbetet med krisberedskap (KF 2019, § 136) samt för områden där beslut 
om inriktning med mera fattas av kommunstyrelsen eller av kommunchefen; 
Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete, Säkerhetsskydd samt 
Krisberedskap. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-11-25 - Ks § 167 
Tjänsteskrivelse Ksf 2020-10-27 
Oxelösund handlingsprogram 2021-2023, version 2020-10-27.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Handlingsprogrammets delar som omfattar kommunens skyldigheter enligt lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor fastställs. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Säkerhetsstrateg (FÅ) 
Sörmlandskustens räddningstjänst (FÅ) 
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Kf §116        Dnr KS.2020.104               
 
 
Revidering av biblioteksplan 2021-2023  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Anta förslaget till biblioteksplan 2021–2023 
 
 
Sammanfattning 
 
Enligt bibliotekslagen ska kommunerna besluta om en biblioteksplan. Oxelösund 
har haft en biblioteksplan sedan 2008. Dagens biblioteksplan utgår 2020. I den nya 
bibliotekslagen från 2014 lyfts biblioteksplanerna fram och den myndighet som har 
ansvaret för biblioteken kommer att följa upp kommunernas biblioteksplaner 
genom att granska hur de har tagits fram och hur de används 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-11-25 - Ks § 168 
Tjänsteskrivelse Ks 20201125 - Revidering av biblioteksplan 2021-2023 
Protokoll2020 11 17 Kfn § 35 
Bibliotekslag 
Förslag till biblioteksplan 2021 - 2023  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Anta förslaget till biblioteksplan 2021–2023 
 
 
Förslag 
Patrik Renfors (V), Bo Höglander (C) yrkar bifall till framskrivet förslag. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kultur och fritidsnämnden (FÅ) 
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Kf §117        Dnr KS.2019.141               
 
 
Motion om att utöka utbildningen och förståelsen för 
entreprenörskap och entreprenöriellt lärande inom grundskolan - 
från de låga åldrarna till högstadiet.  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning 
 
Huvudmannen har en avgörande roll i att leda och organisera arbetet med entreprenörskap 
i skolan genom att skapa förutsättningar för att entreprenörskap kan gå som en röd tråd 
genom utbildningen. Entreprenörskap i skolan innebär att eleverna ska ges möjlighet att 
utveckla kunskaper och förmågor som främjar entreprenörskap. I skollagen (SFS nr. 
2010:800 1 kap 4§) och styrdokumenten för samtliga skolformer står att alla elever under 
hela sin skoltid ska få möjligheter att utvecklas till aktiva och kompetenta 
samhällsmedborgare. Det kan exempelvis ske genom att utveckla kunskaper såväl 
förmågor, som att ta initiativ och arbeta kreativt, målmedvetet och ansvarsfullt. 

 
Grundskolorna i Oxelösunds kommun har att förhålla sig till de nationella styrdokument som 
finns gällande entreprenörskap i skolan. Förvaltningen har i dagsläget inte en samlad bild 
av hur varje enskild skola jobbar med entreprenörskap i undervisningen och det finns inte, i 
dagsläget, ett uttalat centralt mål att skolorna ska prioritera detta område mer än något 
annat område inom läroplanen. Rektorer och pedagoger förväntas utgå från det som 
styrdokumenten anger ska ingå i elevens undervisning.  

 
På Breviksskolan arbetar skolledning och pedagoger med att möta elevernas intresse för 
olika yrken genom att bjuda in näringslivet; företag och arbetsgivare besöker skolan. Prao 
är ett område nära kopplat till entreprenörskap och är lagstadgad. Elever i årskurs 8 och 9 
genomför Prao. Flera av dessa aktiviteter, undantaget Prao, kunde tyvärr inte anordnas 
under våren 2020 på grund av rådande situation gällande Covid 19. 

 
De utvecklingsområde som förvaltningen ser ett behov av att fokusera på framåt är att ge 
eleverna en valkompetens inför sitt framtida val av utbildning och långsiktigt sitt yrkesval. 
Utifrån läroplanens mål ska detta genomsyra undervisningen i flera olika ämnen genom 
hela grundskolan. För att säkerställa att så sker kommer grundskolorna att ta fram en 
handlingsplan kopplat till vilka yrken som finns och vilka förmågor och kompetenser som 
kommer att behövas i framtiden. Arbetet med handlingsplanen kommer att vara nära knutet 
till det systematiska kvalitetsarbetet.  
 
Utbildningsnämnden kommer, under Q2 2021, att få en redovisning av hur 
framtagande av handlingsplan och genomförande av ovan nämnda aktiviteter 
fortgår.  
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Som komplettering till Utbildningsnämndens svar tillägger också 
Kommunstyrelseförvaltningen genomförda och planerade aktiviteter inom 
näringslivsfunktionen. Avseende Ung Företagsamhet (UF) så har skett och sker följande 
aktiviteter under 2020 och 2021 där KSF representerat av Näringslivsansvarig samverkat 
med Utbildningsförvaltningen:  

• 23 september: Uppstartsmöte UF, Näringslivsansvarig och rektor + SYV på 
Brevikskolan med syfte att hitta former för samverkan. Beslut att hålla dialog under 
hösten och att starta upp 2021 med en workshop med samtliga lärare i åk 7-9 för att 
planera införande av Ufs material i undervisningen från ht 2021. 

 

• 19 november: Näringslivsansvarig och Utbildningschef har överenskommit med UF 
att genomföra möte/workshop med samtliga rektorer i Oxelösund. Syftet är att gå 
igenom UF material även för åk 1-3 och 4-6 för att diskutera hur detta kan användas 
i undervisningen framåt. 

 
KSF/Näringsliv och Utbildningsförvaltningen för även dialog med UF om hur man 
gemensamt skulle kunna fånga upp de Oxelösundselever som går på gymnasium i 
Nyköping eller annan ort och gör sitt UF-arbete där. Syftet skulle vara att stimulera till 
fortsatt entreprenörskap och att väcka tanken på att starta företag i Oxelösund och även 
framtida hemvändande till Oxelösund efter eventuellt arbete eller fortsatta studier på annan 
ort. På det temat finns även tankar om UF-Alumni för Oxelösundsgymnasister. 

 
Med anledning av de lämnade beskrivningarna av vidtagna och planerade åtgärder 
ovan föreslås Kommunstyrelsen besluta att anse motionen besvarad. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-11-25 - Ks § 169 
Tjänsteskrivelse Ks - Svar på motion entreprenörskap i skolan 
Protokoll 2020-09-21 - Un § 51 
Motion om att utöka utbildningen och förståelsen för entreprenörskap och entreprenöriellt 
lärande inom grundskolan - från de låga åldrarna till högstadiet.  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Motionen anses besvarad. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för kännedom) 
Motionären (För kännedom) 
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Kf §118        Dnr KS.2020.118               
 
 
Medlemskap i Energikontoret  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
120 aktier om 100 kr förvärvas i Energikontoret i Mälardalens AB (orgnr. 556134-
8698) och förvaltas/placeras hos finansförvaltningen. Finansiering sker i 
finansförvaltningen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Energikontoret i Mälardalen ABs bolagsstämma har beslutat om att nyemittera aktier så att 
alla kommuner och regionen i Södermanland ska kunna bli delägare i Energikontoret i 
Mälardalens AB för att ta del av den gemensamma kompetensresursen. 
Idag är kommunen ”medlem” i Energikontoret i Mälardalen AB genom ett så kallat 
serviceavtal tecknat med bolaget till en kostnad av 42 000 kr/år. Ett ägande skulle tillföra 
kommunen: 

• kapacitet (tillgänglig personal)  

• kunskap (utbildade och erfarna energi- och klimatingenjörer)  

• finansiella medel (uppväxling av kommunens planerade energi- och 
klimatarbete) 

Syftet med Energikontoret i Mälardalen ABs verksamhet är att stärka förutsättningarna för 
regionalt samarbete med energi- och klimatfrågor, utveckla Energikontoret i Mälardalen AB 
som gemensam kompetensresurs samt bygga upp fler regionala och storregionala energi- 
och klimatsatsningar. Målet är att stödja kommunerna att växla upp redan planerade 
klimatsatsningar med externa medel och öka takten i klimatomställningen. Genom ett 
delägande får kommunen: 

• plats i styrelse och stämma som ger en styrande position i verksamhetens 
utveckling 

• sänkt serviceavgift från 2021 med 50 procent (från 42 000 kr/år till 21 000 
kr/år)  

• tillgång till Energikontoret i Mälardalen ABs kompetensresurs och bemanning 
för avrop vid behov 

 
Genom ett ägande ökar kommunens förutsättningar för ett hållbart 
energiomställningsarbete. Energikontoret i Mälardalen ABs uppdrag är att stärka 
förutsättningarna för välinformerade beslut, beteendeförändring och aktiviteter samt lokal 
energiomställning. Bolagets kärnkompetens är energi och klimat samt mobilisering av 
tredjepartsfinansiering för hållbar energiutveckling.  
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Beträffande aktiernas placering är rekommendationen att placera dem i kommunens ägo 
och inte i ett av kommunens bolag. Detta för att säkra möjligheten att tillämpa Teckal-
undantaget vid upphandling.  

 
Kommunfullmäktige är beslutande i frågor om förvärv av aktier och bolag varvid 
kommunstyrelsen är beredande. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-11-25 - Ks § 170 
Tjänsteskrivelse Ks - Medlemskap i Energikontoret 
Verksamhetsberättelse 2019 Energikontoret i Mälardalen 20-03-04 
Inbjudan delägarskap-Oxelösund 2020 
Förslag Serviceavtal Energikontoret Mälardalen 2020 
Bolagsordning 2006 
Aktieägaravtal fastställt av bolagsstämman - 20-05-13 
Ägardirektiv Energikontoret i Mälardalen AB-fastställt av bolagsstämman 20-20-13  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
120 aktier om 100 kr förvärvas i Energikontoret i Mälardalens AB (orgnr. 556134-
8698) och förvaltas/placeras hos finansförvaltningen. Finansiering sker i 
finansförvaltningen. 
 
Förslag 
 
Björn Johansson (MP) yrkar bifall till framskrivet förslag. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Ekonomichef  FÅ 
Kommunchef  FK 
VD Oxelö Energi AB  FK 
VD Kustbostäder AB  FK 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden FK 
Näringslivsansvarig  FK 
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Kf §119        Dnr KS.2020.120               
 
 
Resurstilldelning förskola och skola   
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Föreslå Kommunfullmäktige att godkänna den framtagna barn -och elevpengen för 
2021 enligt underlag ”Barn och elevpeng 2021 i Oxelösunds Kommun”. 
 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämnden tilldelas ett årligt anslag fördelad i två delar; en del som är 
volymbaserad och baseras på antalet barn och elever. En del som är anslagsfinansierad 
och är ett fast belopp.  Anslaget finansierar kommunala och fristående verksamheter. Det 
socioekonomiska bidraget är ett fast belopp som tilldelas och är baserat på statistik från 
SCB. Parametrar som valts ut för Oxelösunds kommun är; andelen nyanlända och 
föräldrarnas utbildningsbakgrund. I den socioekonomiska tilldelningen ingår även medel för 
extra stödresurs, svenska som andraspråk samt studiehandledning och modersmål. 
Den volymbaserade delen består av framtagen barn- och elevpeng och tilldelas utifrån 
antalet barn och elever enligt framtagen befolkningsprognos för verksamheterna förskola, 
grundskola, fritidshem och gymnasium.  
Barn- och elevpeng innehåller samtliga kostnader förutom hyra och städ, vilka är 
anslagsfinansierade. 
Utbildningsförvaltningen och ekonomienheten föreslår ersättningsnivåer för barn- och 
elevpeng. Barn- och elevpengen gäller för barn och elever som är folkbokförda i 
Oxelösunds kommun vid de månadsvisa avstämningstillfällena och tillämpas för så väl 
kommunala som fristående verksamheter. 
Inför budgetprocessen 2021 fanns det behov av att utveckla barn och elevpengen inom 
Utbildningsnämnden. Nämnden stod inför ett stort underskott 2020 och har under året 
vidtagit ett antal en del åtgärder för att få en budget i balans. Under våren och sommaren 
har också en utredning och jämförelse av barn och elevpengen med ett antal andra 
kommuner genomförts av PWC. Denna rapport är beställd av Kommunstyrelsen. 
Utredningen visar att rektorerna inte upplever budgetprocessen tydlig och förståelig. 
Utgångspunkten i detta arbete har varit det förslag till anslagsram för utbildningsnämnden 
som finns i MBB 2021 – 23. Ett annat viktigt perspektiv i arbetet med den reviderade 
resursfördelningen har varit att tydliggöra huvudmannens ansvar och att Oxelösund har en 
likvärdig skola.  
Mot bakgrund av detta har Utbildningsförvaltningen och ekonomienheten tillsammans 
arbetat igenom resursfördelningen och även sett över ersättningen till extern verksamhet 
inför 2021. Uppdraget har utifrån timplan, behörighet, lärare, undervisningsgrupper, 
ersättning för sjuklönekostnader, kompetensutveckling m.m. tydliggjorts. Även tilldelning 
ledningsstöd, administration, skolbibliotek, vaktmästare m.m. har tagits med och tydliggjorts 
i ersättningen. När det gäller socioekonomisk tilldelning föreslås svenska som andraspråk, 
modersmål och studiehandledning ingå i denna tilldelning från och med 2021.  
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Inom förskolan kommer alla barn från och med 1 januari 2021 att finnas i samma 
verksamhetssystem när det gäller placering och taxa, för att tydliggöra likvärdigheten 
Denna tilldelning skapar förutsättning för huvudmannen att ta ansvar för att veta vad 
resursen ska användas till och veta vilka förutsättningar enheterna har fått i sin budget. 
Inom den tilldelningen har rektor, ansvar att fördela utifrån det specifika behovet på 
enheten. 
Dessutom kommer varje rektor och förskolechef att få ett tydligt verktyg för att 
kunna förstå och arbeta med sin egen budget. Uppföljningen kommer sedan att 
utgå från uppställningen i detta verktyg. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-11-25 - Ks § 171 
Tjänsteskrivelse Ks - Resurstilldelning förskola och skola  
Protokoll 2020-11-16 - Un § 60 
Barn- och elevpeng 2021  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Föreslå Kommunfullmäktige att godkänna den framtagna barn -och elevpengen för 
2021 enligt underlag ”Barn och elevpeng 2021 i Oxelösunds Kommun”. 
 
Förslag 
 
Göran Bernhardsson (KD) yrkar bifall till framskrivet förslag. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Controller (FK) 
Förvaltningschef UF (FK). 
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Kf §120        Dnr KS.2020.123               
 
 
Försäljning av aktier i Bixia AB  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Godkänna försäljning av Oxelö Energi AB:s samtliga aktier i Bixia AB  
2. Oxelö Energi AB skall så snart försäljningen av aktier i Bixia AB är avslutad, återkomma 

till Kommunfullmäktige med en slutlig rapport av affären. 
 
 
Sammanfattning 
 
Bixia AB har historiskt haft närmare tio delägare där Tekniska verken i Linköping AB 
(Tekniska verken) under hela perioden varit huvuddelägare med en ägarandel som 
överstigit 50 %. Nu är Tekniska verken intresserad av att förvärva samtliga aktier i Bixia AB. 
Några delägare har valt att sälja sina andelar till Tekniska verken, de senaste affärerna 
gjordes upp på en prisnivå som ligger i nivå med Bixias substansvärde (Borgholm 2019, 
Bjäre/Södra Halland 2015). 

Oxelö Energi har varit delägare sedan 1998 då elhandelsverksamheten bedömdes vara för 
svår och riskfylld för ett litet energibolag.  

Tekniska verken har kommit med ett erbjudande om att förvärva samtliga delägares aktier 
och en förutsättning för erbjudandet är att samtliga delägare säljer sitt innehav. 

För Oxelö Energi del bedöms detta som rätt läge att sälja då elhandelsverksamheten går in 
i ny fas med ökad konkurrens och mindre marginaler, vilket ställer större krav ur ett 
ägarperspektiv.  

Ägarna till Bixia AB har kommit överens o m att värdet på bolaget sätts utifrån en 
substansvärdering av Bixia AB. Det finns två preliminära värderingar av Bixia AB som är 
gjorda per 2019-12-31 och 2020-08-31.  

Prel. substansvärde på 
Bixia AB 

2019-12-31 2020-08-31 

Värde 484 919 tkr 482 518 
 

Den slutliga beräkningen av köpeskillingen i denna affär sker med årsbokslutet 2020 som 
grund. Det innebär att den slutliga värderingen och avslut av affären sker efter årsskiftet 
2020/21. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Oxelö Energi AB så snart affären är 
avslutad skall återkomma till kommunfullmäktige med en slutlig rapport av affären.  

Det preliminära värdet på Oxelö energis aktier i Bixia AB är 14 497 tkr. Det bokförda värdet 
på dessa aktier är 1 200 tkr. Mellan Oxelö Energi AB och Bixia AB finns inga ytterligare 
förpliktelser förutom det framtida avtalet kring kundcentertjänster. 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 32  
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige  2020-12-09  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Efter försäljning av aktierna kommer Oxelö Energi AB fortsätta sälja 
kundcentertjänster avseende elhandel till Bixia AB genom att Oxelö Energi AB 
fortsätter vara Bixias lokala representant. Parallellt med försäljningen av aktierna 
formuleras ett avtal för dessa tjänster. Oxelö Energi AB kommer genom avtalet 
erhålla en ersättning för denna tjänst relaterat till antalet lokala elavtal. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-11-25 - Ks § 172 
Tjänsteskrivelse Ks 
Värdering av Bixia AB inför eventuellt utköp av övriga delägare  
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 

1. Godkänna försäljning av Oxelö Energi AB:s samtliga aktier i Bixia AB  
2. Oxelö Energi AB skall så snart försäljningen av aktier i Bixia AB är avslutad, återkomma 

till Kommunfullmäktige med en slutlig rapport av affären. 
 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Oxelö Energi (FK) 
Controller (FÅ) 
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Kf §121        Dnr KS.2020.129               
 
 
Revidering av arbetsordningar med anledning av digitala möten  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Göra följande tillägg till kommunfullmäktiges arbetsordning:  

1. Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till kommunkansliet 
och kommunfullmäktiges ordförande. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
 

2. Göra följande tillägg i kommunstyrelsens reglemente:  
Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till kommunkansliet 
och nämndens ordförande. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
kommunstyrelsens sammanträden. 
 

3. Göra följande tillägg i Utbildningsnämndens reglemente:  
Utbildningsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till kommunkansliet 
och nämndens ordförande. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
Utbildningsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
utbildningsnämndens sammanträden. 
 

4. Göra följande tillägg i Kultur- och fritidsnämndens reglemente:  
Kultur- och fritidsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till kommunkansliet 
och nämndens ordförande. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Kultur- och 
fritidsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i kultur- 
och fritidsnämnden sammanträden. 

5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka om vilka tekniska lösningar och möjligheter 
som kan anses som bäst lämpade för sammanträden på distans i kommunens verksamhet.  

6. Förändringarna i arbetsordning och reglementen börjar gälla från 1 januari 2021 
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Sammanfattning 
 
Med den nu rådande situationen gällande Covid-19 i Sverige samt för att ge en beredskap 
inför framtida möjliga påfrestningar på de politiska processerna kan kommunallagens 
möjligheter att genomföra sammanträden på distans utnyttjas. För att Kommunfullmäktige 
eller en nämnd ska kunna ha sina sammanträden på distans krävs att detta framgår av 
nämndens reglemente samt kommunfullmäktiges arbetsordning.  
I 5 kap. 13 § kommunallagen (2017:725), KL anges att fullmäktiges kungörelse om 
sammanträde ska innehålla uppgift om plats för sammanträdet. Enligt 6 kap. 23 § KL 
bestämmer nämnderna plats för sina sammanträden. Plats måste i dessa sammanhang 
förstås som en fysisk plats. Fullmäktiges och nämndernas sammanträden ska således äga 
rum på en fysisk plats. 
Enligt 6 kap. 24 § KL åligger det fullmäktige att besluta i vilken utsträckning ledamöter får 
delta i en nämnds sammanträden på distans. I det fall fullmäktige i reglementet anger att 
deltagande på distans får ske i en nämnd, kan fullmäktige därefter överlåta till nämnden att 
närmare bestämma i vilka situationer deltagande på distans ska få ske och vad som 
ytterligare ska gälla för sådant deltagande. 
De grundläggande bestämmelserna om distansmöten återfinns i 5 kap. 16 § KL. 
Sammanträden med ledamöter som sker på distans, ska genomföras genom ljud- och 
bildöverföring i realtid. Ljud- och bildöverföring måste ske på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på 
distans ska anses närvarande vid nämndens sammanträde. 
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att det är möjligt att genomföra 
sammanträden på distans i nämnderna med den teknik som finns tillgänglig idag 
men att viss undersökning behöver göras av de tekniska möjligheter som idag 
används av Kommunfullmäktige.  
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-11-25 - Ks § 173 
Tjänsteskrivelse Ks - Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning och nämndernas 
reglementen gällande sammanträden på distans   
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 

Göra följande tillägg till kommunfullmäktiges arbetsordning:  
1. Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg 
anmäla detta till kommunkansliet och kommunfullmäktiges ordförande. Ordföranden 
avgör om närvaro får ske på distans. 
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2. Göra följande tillägg i kommunstyrelsens reglemente:  
Kommunstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg 
anmäla detta till kommunkansliet och nämndens ordförande. Ordföranden avgör om 
närvaro får ske på distans. Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska 
gälla om deltagande på distans i kommunstyrelsens sammanträden. 
 

3. Göra följande tillägg i Utbildningsnämndens reglemente:  
Utbildningsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg 
anmäla detta till kommunkansliet och nämndens ordförande. Ordföranden avgör om 
närvaro får ske på distans. Utbildningsnämnden får bestämma vad som närmare 
ska gälla om deltagande på distans i utbildningsnämndens sammanträden. 
 

4. Göra följande tillägg i Kultur- och fritidsnämndens reglemente:  
Kultur- och fritidsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg 
anmäla detta till kommunkansliet och nämndens ordförande. Ordföranden avgör om 
närvaro får ske på distans. Kultur- och fritidsnämnden får bestämma vad som 
närmare ska gälla om deltagande på distans i kultur- och fritidsnämnden 
sammanträden. 

5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka om vilka tekniska lösningar och 
möjligheter som kan anses som bäst lämpade för sammanträden på distans i 
kommunens verksamhet.  

6. Förändringarna i arbetsordning och reglementen börjar gälla från 1 januari 2021 
 
Förslag 
 
Björn Johansson (MP) yrkar bifall till framskrivet förslag 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen (FÅ) 
Kommunchef (FÅ)
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Kf §122        Dnr KS.2019.23               
 
 
Frågor till kommunfullmäktige  
  
 
Dagens sammanträde 
 
Inga frågor fanns till kommunfullmäktige vid sammanträdet. 
 
______ 
 
 


