Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (18)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-10-20

Plats och tid

Eventsalen, Koordinaten 18.00 -20.00

Beslutande

Linda Hägglund
Nina Wikström-Tiala
Mårthen Backman
Catharina Fredriksson
Dag Bergentoft
Linus Fogel
Patrik Renfors
Hans Molin
Ulla Hulkko
Britta Bergström
Tommy Karlsson
Zuber Sahi
Ingela Wahlstam
Matti Koponen
Jan-Eric Eriksson

(S)
(S)
(M)
(S)
(M)
(S)
(V)
(M)
(SD)
(S)
(S)
(M)
(V)
(M)
(SD)

Ann Svensson
Thomas Löfdahl
Eva Svensson
Johan Persson
Katarina Haddon

(S)
(V)

Rune Tschemernjack
Björn Wintler
Joakim Öhman
Bengt Björkhage
Göran Bernhardsson
Mariela Perez
Fia Nygren
Jonas Widegren
Dagmara Mandrela
Anna-Maija Alajoki
Birgitta Luoto
Tapio Helminen
Håkan Carlsson
Daniel Lundgren

(S)
(L)
(C)
(M)
(KD)
(V)
(S)
(S)
(SD)
(M)
(S)
(M)
(S)
(V)

Ann Abrahamsson
Gert Bennevall
Förvaltningschef utbildning
Kommunchef
Förvaltningschef vård och
omsorg
Förvaltningschef
äldreomsorg

(C)
(KD)

Ej tjänstgörande
ersättare och övriga
deltagare

Kristina Tercero

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………………
Jana Hilding

Ordförande

……………………………………………
Linda Hägglund

Justerande

…………………………………………

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

Tapio Helminen

Nina Wikström-Tiala

Paragrafer

85 - 95

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-10-20

Datum för
anslagsuppsättande

2021-10-27

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

…………………………………………
Jana Hilding

Datum för
anslagsnedtagande

Utdragsbestyrkande

2021-11-18
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Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf § 85
Kf § 86
Kf § 87
Kf § 88
Kf § 89
Kf § 90
Kf § 91
Kf § 92
Kf § 93
Kf § 94
Kf § 95

2021-10-20

Val av justeringsledamöter
Information och föredragningar 2021
Information från kommunstyrelsens ordförande
Delgivningar
Valärenden och avsägelser kommunens nämnder och styrelse
2019-2022
Delårsrapport 2021
Redovisning av partistöd 2020 och utbetalning 2022
Bidrag för sjuklönekostnader
Reglemente för krisledningsnämnden
Revidering av kostpolicy
Interpellation till ordförande i vård- och omsorgsnämnden om
nationell satsning för att stärka äldreomsorgen

Utdragsbestyrkande

3
4
5
6
7-8
9 - 10
11 - 12
13
14 - 15
16 - 17
18 - 19

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf §85

2021-10-20

Dnr KS.2021.11

Val av justeringsledamöter
Kommunfullmäktiges beslut
Nina Wikström-Tiala (S) och Tapio Helminen (M) väljs till justerare.
______

Utdragsbestyrkande

Blad 3
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Blad 4

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf §86

2021-10-20

Dnr KS.2021.1

Information och föredragningar 2021
Sammanfattning
Ordförande för vård- och omsorgsnämnden Linus Fogel, förvaltningschef
äldreomsorgen Katarina Haddon samt förvaltningschef vård och omsorg Kristina
Tercero informerar om vård- och omsorgsnämndens verksamhet, däribland:
- budget 2021
- intäkter-kostnader för Corona
- pågående rekryteringar
- ny hemtjänstorganisation från och med 2021-09-01
- nära vård: suicidprevention, utökad samverkan med vårdcentralen, översyn av
utskrivningsprocessen
- insatser för att främja egen försörjning
______

Utdragsbestyrkande
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Blad 5

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf §87

2021-10-20

Dnr KS.2021.5

Information från kommunstyrelsens ordförande
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna informationen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson (S) informerar om att
kommunstyrelsen har:
- fattat beslut om att finansiera projektet Naturnära jobb, där deltagarna ska utföra
samhällsnära arbetsuppgifter
- fattat beslut om att tydliggöra kommunens brottsförebyggande arbete (BRÅarbete)
- haft uppstart för kommunens arbete med Glokala Sverige, ett kommunikationsoch utbildningsprojekt i Agenda 2030 för kommunens förtroendevalda och
tjänstepersoner. Projektet är ett samarbete mellan Sveriges kommuner och
regioner (SKR) och Internationellt centrum för Lokal Demokrati (ICLD).
______

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf §88

2021-10-20

Dnr KS.2021.2

Delgivningar
Kommunfullmäktiges beslut
Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnds protokoll 2021-09-06 § 35
Revidering av delegationsordning
Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnds protokoll 2021-09-06 § 36
Ekonomisk uppföljning per juli 2021 för Nyköping-Oxelösunds
överförmyndarnämnd
______

Utdragsbestyrkande
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Blad 7

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf §89

2021-10-20

Dnr KS.2018.160

Valärenden och avsägelser kommunens nämnder och styrelse
2019-2022
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet Valärenden och avsägelser slås ihop med efterföljande punkt på
dagordningen, ärendet Valärenden styrelser och förbund 2019-2022.
2. Inge Ståhlgren (S) entledigas från sina uppdrag som ersättare i NOVF samt som
suppleant i Kustbostäder.
3. Pontus Linder (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.
4. Evert Melander (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kustbostäder i
Oxelösund AB.
5. Dagmara Mandrela (SD) väljs som ny ersättare i kommunstyrelsen.
6. Evert Melander (S) väljs som ny ledamot i Kustbostäder i Oxelösund AB.
7. Claes-Göran Borrman (S) väljs som ny suppleant i Kustbostäder i Oxelösund
AB.
Dagens sammanträde
Inge Ståhlgren (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som
- ersättare i NOVF
- ersättare i Kustbostäder
Pontus Linder (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.
Evert Melander (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som suppleant i
Kustbostäder i Oxelösund AB.
Evert Melander (S) nomineras till ny ledamot i Kustbostäder i Oxelösund AB.
Claes-Göran Borrman (S) nomineras till ny suppleant i Kustbostäder i Oxelösund
AB.
______
Beslut till:
De valda (FK)
NOVF (FÅ
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-10-20

Kansliet (FÅ)
Kustbostäder i Oxelösund AB (FÅ)

Utdragsbestyrkande
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Blad 9

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-10-20

Kf §90

Dnr KS.2021.107

Delårsrapport 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Delårsrapporten 2021 godkänns.
Sammanfattning
Delårsrapporten är en sammanställning av kommunens verksamhet och
ekonomiska utveckling och läge. I delårsrapporten redovisas kommunens
personalförhållanden liksom upplysningar om kommunens samlade ekonomi. För
kommunens ekonomi och måluppfyllelse finns jämförelse med budget och en
prognos för utveckling för hela 2021.
Kommunfullmäktige har antagit sex övergripande koncernmål. Målen följs upp och
redovisas två gånger per år, vid delår och årsredovisning. För relativt många av
kommunfullmäktiges mål är bedömningen att det är troligt att målvärdet kommer att
uppnås vid årets slut. Några mål saknar mätvärde för delåret men har bedömts
utifrån genomförda aktiviteter för att nå måluppfyllnad och levereras under
kvarvarande del av året. Sammanfattningsvis kan sägas att all måluppfyllnad har
ökat för de sammanslagna mätta KF- och nämndmålen förutom inom ett
målområde jämfört delåret 2020. För de mätta KF-målen har fem målområden ökat
och ett målområde ligger i nivå med 2020.
Kommunen uppvisar ett resultat i delårsrapporten på 46,0 mkr (2020; 54,2 mkr).
Prognosen för kommunens bokslut är 19,1 mkr (2020; 38,5 mkr).
Verksamhetsnämndernas budgetutfall är positivt med 6,7 mkr i delårsrapporten.
Prognosen för deras verksamhet är fortsatt positiv till årets slut, 0,4 mkr.
Kommunen som helhet kommer för 2021 att redovisa 13,6 mkr högre intäkter från
skatter, statsbidrag. Exploateringsverksamheten prognostiserar att hålla budgeten
och bidrar med 12,8 mkr till resultatet.
Kommunbolagen, Förab, Oxelö Energi och Kustbostäder, redovisar ett resultat på
29,3 mkr.
Investeringsnivån är högre än den varit tidigare år i förhållande till budget, 138,9
mkr (2020; 91,1 mkr) i utgifter t.o.m. delåret, jämfört med budgeterade 319,1 mkr
(inklusive 189,2 mkr tilläggsbudgetering) för hela året.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-10-06 - Ks § 143
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2021
Utdragsbestyrkande
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Blad 10

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-10-20

Delårsrapport 2021 - Till KF 211020
Revisorerna bedömning av delårsrapport 2021
Granskningsrapport - Granskning av delårsrapport 2021
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens förslag
Delårsrapporten 2021 godkänns.
Förslag
Catharina Fredriksson (S), Tommy Karlsson (S), Britta Bergström (S), Patrik
Renfors (V), Linus Fogel (S), Göran Bernhardsson (KD) yrkar bifall till liggande
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Linda Hägglund (S) finner att det finns ett förslag till beslut och det är
det liggande förslaget.
______
Beslut till:
Revisorerna (Fk)
Ekonomichef (Fk)

Utdragsbestyrkande
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Blad 11

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf §91

2021-10-20

Dnr KS.2021.44

Redovisning av partistöd 2020 och utbetalning 2022
Kommunfullmäktiges beslut
1. Redovisningar av partistöd 2020 godkänns.
2. För 2022 betalas följande partistöd ut:
Socialdemokraterna 222 000 kr
Moderaterna 148 000 kr
Vänsterpartiet 74 000 kr
Sverigedemokraterna 55 000 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
2020 har lämnat in redovisning i rätt tid.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att partistöd betalas ut för samtliga mandat i
kommunfullmäktige 2022 enligt följande.
Socialdemokraterna 222 000 kr
Moderaterna 148 000 kr
Vänsterpartiet 74 000 kr
Sverigedemokraterna 55 000 kr
Miljöpartiet 18 500 kr
Centerpartiet 18 500 kr
Liberalerna 18 500 kr
Kristdemokraterna 18 500 kr

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-10-06 - Ks § 140
Tjänsteskrivelse Ks - Redovisning av partistöd 2020 och utbetalning 2022
Redovisning av partistöd (V) - 2020
Redovisning av partistöd (SD) - 2020
Redovisning av partistöd (S) - 2020
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-10-20

Redovisning av partistöd (MP) - 2020
Redovisning av partistöd (C) - 2020
Redovisning av partistöd (KD) - 2020
Redovisning av partistöd (L) - 2020
Redovisning av partistöd (M) - 2020

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens förslag
1. Redovisningar av partistöd 2020 godkänns.
2. För 2022 betalas följande partistöd ut:
Socialdemokraterna 222 000 kr
Moderaterna 148 000 kr
Vänsterpartiet 74 000 kr
Sverigedemokraterna 55 000 kr
Miljöpartiet 18 500 kr
Centerpartiet 18 500 kr
Liberalerna 18 500 kr
Kristdemokraterna 18 500 kr

______
Beslut till:
Partierna i fullmäktige (För kännedom)
Kansliet (För åtgärd)

Utdragsbestyrkande

Blad 12
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Blad 13

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-10-20

Kf §92

Dnr KS.2021.110

Bidrag för sjuklönekostnader
Kommunfullmäktiges beslut
Föreslagen omfördelning av ersättning för sjuklön mellan finansförvaltning och
respektive nämnd för perioden april – juni 2021 fastställs.
Sammanfattning
Under början på pandemin beslutade regeringen att kommuner skulle erhålla
ersättning för sina sjuklönekostnader. Under 2020 ersattes sjuklönekostnaden i
varierande grad från och med april månad och resten av året. I början på 2021 har
regeringen fattat beslut om att sjuklönekostnader som överstiger det normala där
förlängs ersättningen till och med 30 juni 2021.
Nedan ges förslag till fördelning av ersättningen för sjuklön för perioden april - juni.
Kommunstyrelsen
27 tkr
Utbildningsnämnden
918 tkr
Vård- och Omsorgsnämnden:
967 tkr
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden 11 tkr
Kultur och fritidsnämnden
10 tkr
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-10-06 - Ks § 137
Tjänsteskrivelse Ks – Bidrag för sjuklönekostnader
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens förslag
Föreslagen omfördelning av ersättning för sjuklön mellan finansförvaltning och
respektive nämnd för perioden april – juni 2021 fastställs.

______
Beslut till:
Controller (FÅ)
Förvaltningschefer UF, ÄF, SOF, MSF, KFF, KSF (FK)

Utdragsbestyrkande
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Blad 14

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf §93

2021-10-20

Dnr KS.2021.61

Reglemente för krisledningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Förslag till nytt reglemente för krisledningsnämnden fastställs.
Sammanfattning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och
Regioner (SKR) har i en överenskommelse reglerat ersättning, stöd och uppgifter
kopplat till kommunernas arbete med krisberedskap 2019-2022[1]. En av
kommunens uppgifter enligt överenskommelsen är att ta fram och fastställa ett
reglemente för krisledningsnämnden.
Det nuvarande reglementet för krisledningsnämnden fastställdes av
kommunfullmäktige i december 2009[2]. Förändringar i lagstiftning[3] har föranlett
kommunstyrelseförvaltningen att genomföra en översyn av reglementet.
Förvaltningens bedömning är att reglementet är väl anpassat till aktuell lagstiftning,
men att vissa redaktionella justeringar behövs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, som krisledningsnämnd, har 2021-09-13 sett
över reglementet i förhållande till det uppdrag som nämnden har vid en
extraordinär händelse. Arbetsutskottet bedömer inte att det behövs några andra
ändringar i reglementet är de redaktionella justeringar som förvaltningen föreslagit.
-----------------------------------------------------------[1] SKL 18/03101
[2] KF 2009, § 168
[3] Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap samt ny kommunallag 2018.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-10-06 - Ks § 134
Tjänsteskrivelse Ksf - Revidering av krisledningsnämndens reglemente
Reglemente för Krisledningsnämnden.pdf
Reglemente för KLN 2009, ändringar markerade.pdf
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens förslag
Förslag till nytt reglemente för krisledningsnämnden fastställs
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-10-20

______
Beslut till:
Säkerhetsstrateg (FÅ)

Utdragsbestyrkande

Blad 15
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Blad 16

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf §94

2021-10-20

Dnr KS.2021.70

Revidering av kostpolicy
Kommunfullmäktiges beslut
Reviderad kostpolicy daterad 2021-09-03 fastställs.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav den 2021-06-02 kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag
till reviderad kostpolicy med anledning av Utredningen gällande måltidens
betydelse för det livslånga lärandet vilken behandlades och godkändes av
Kommunstyrelsen vid junisammanträdet.
Förslag till revidering av kostpolicy är gulmarkerad och markerad i marginal i
bifogat förslag till reviderad kostpolicy daterad 2021-09-03.
Kostpolicyn föreslås utgå ifrån måltidsmodellen och vara ett ständigt pågående
utvecklingsarbete. Maten ska vara integrerad måltiderna ska vara goda samt även
trivsamma. Måltiderna ska vara miljösmarta näringsriktiga och hälsosamma hålla
hög säkerhet ur livsmedelssynpunkt. Samtliga gäster ska känna sig positivt
bemötta genom en ständig dialog.
Kommunstyrelsen föreslås föreslå Kommunfullmäktige att fastställa utarbetad
revision av Kostpolicyn daterad 2021-09-03.
Beslutsunderlag
Protokoll 2021-10-06 - Ks § 141
Tjänsteskrivelse Ks - Revidering av kostpolicy till Kf
Förslag reviderad Måltidspolicy - Mat och Måltider Oxelösunds kommun 2021-09-03

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens förslag
Reviderad kostpolicy daterad 2021-09-03 fastställs.
______
Beslut till:
Kostchef (FÅ)
Utdragsbestyrkande
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Blad 17

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Kf §95

2021-10-20

Dnr KS.2021.138

Interpellation till ordförande i vård- och omsorgsnämnden om
nationell satsning för att stärka äldreomsorgen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Dagens sammanträde
Göran Bernhardsson (KD) har inkommit med en interpellation till vård- och
omsorgsnämndens ordförande Linus Fogel (S).
Nationell satsning för att stärka äldreomsorgen.
Ett samhälle där alla kan åldras i trygghet och värdighet är ett angeläget mål för
oss Kristdemokrater.
God vård, ett behovsanpassat boende och självbestämmande över sin vardag är
en självklarhet – hela livet. Men corona-pandemin har satt i blixtbelysning att vi inte
har en jämlik vård. Vården och omsorgen till äldre fick inledningsvis stå tillbaka för
behoven av slutenvård. De höga dödstalen bland Sveriges äldre har sin grund i
den höga allmänna smittspridningen och strukturella brister inom äldreomsorgen,
enligt Coronakommissionens bedömning. Kristdemokraterna tog därför tillsammans
med Moderaterna och Vänsterpartiet initiativ i riksdagen under våren 2021 till ett
antal förslag för att börja åtgärda de akuta brister som Coronakommissionen pekat
på, men också för att påbörja arbetet med att avhjälpa de strukturella bristerna
inom äldreomsorgen som varit kända under längre tid. Det handlar om ökad
medicinsk kompetens, färre timanställningar och ökad personalkontinuitet samt
ökade möjligheter till tryggt boende.
Den gemensamma äldresatsningen från KD, M och V fick glädjande nog stöd av en
enig riksdag och sammantaget tillfördes därmed 4,35 miljarder kronor 2021 till
äldreomsorgen utöver den då liggande budgeten. Regeringen har nu aviserat att
de kommer förlänga riksdagens satsning till och med 2024 för att fullfölja de fem
initiativen i satsningen:
• Ett utökat investeringsstöd för bostäder för äldre
• Ett prestationsbaserat stöd för att minska andelen timanställningar
• Ett prestationsbaserat stöd för att utöka sjuksköterskebemanningen inom
äldreomsorgen
• Medel för att utöka läkarkompetensen inom äldreomsorgen
• Medel för lönekostnader under utbildningstiden för undersköterskor som via
Yrkeshögskolan utbildar sig till specialistundersköterskeutbildning med inriktning
mot äldrevård och demensvård
Utdragsbestyrkande
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Blad 18

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-10-20

Att regeringen förlänger initiativet från KD, M och V är mycket välkommet och det
är nu angeläget att varje enskild kommun vidtar konkreta åtgärder för att stärka
äldreomsorgen i enlighet med intentionen i satsningen.
Mot bakgrund av ovanstående önskar jag att ordföranden i vård- och
omsorgsnämnden svarar på följande frågor:
1) Har kommunen ansökt om de aktuella statsanslagen som syftar till att stärka
äldreomsorgen?
2) Vilka åtgärder har kommunen vidtagit för att stärka den medicinska
kompetensen inom äldreomsorgen i enlighet med intentionen i den nationella
satsningen?
3) Vilka åtgärder har kommunen vidtagit för att minska timanställningar och ökad
personalkontinuiteten inom äldreomsorgen i enlighet med intentionen i den
nationella satsningen?
4) Hur ser kommunens plan ut för att öka tillgängligheten till anpassade boende,
inklusive trygghetsboenden, till äldre i enlighet med intentionen i den nationella
satsningen?
Kristdemokraterna i Oxelösunds kommun
Göran Bernhardsson (KD)
______

Utdragsbestyrkande

