Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (44)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-10-27

l
Plats och tid

Hävringe kl 08.30 - 15.45

Beslutande

Catharina Fredriksson
Linus Fogel
Tommy Karlsson
Dag Bergentoft
Britta Bergström
Katarina Berg
Klas Lundberg
Jan-Eric Eriksson
Ingela Wahlstam

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

Carl-Inge Lindberg
Rune Tschemernjack
Eva Lantz
Dagmara Mandrela
Jana Hilding
Johan Persson
Johan Scherlin
Erik Granberg
Daniel Sturesson
Ia Synneborn
Sarah Heltborg Ronélius
Martin Englund
Karolina Wetterblad
Hannes Holmblad

(S)
(S)
(M)
(SD)
Sekreterare
Kommunchef
Näringslivsstrateg § 147
Enkätfabriken§ 147
Enkätfabriken § 147
Hållbarhetsstrateg § 147
Fastighetscontroller § 147
Fastighetsförvaltare § 147
VD NOVF § 147
Controller NOVF § 147

Ej tjänstgörande
ersättare och övriga
deltagare

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………………
Jana Hilding

Ordförande

……………………………………………
Catharina Fredriksson

Justerande

…………………………………………..
Dag Bergentoft

Paragrafer

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-10-27

Datum för
anslagsuppsättande

2021-11-03

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

…………………………………………
Jana Hilding

Datum för
anslagsnedtagande

Utdragsbestyrkande

2021-11-26

147-167
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Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 147
Ks § 148
Ks § 149
Ks § 150
Ks § 151
Ks § 152
Ks § 153
Ks § 154
Ks § 155
Ks § 156
Ks § 157
Ks § 158
Ks § 159
Ks § 160
Ks § 161
Ks § 162
Ks § 163
Ks § 164
Ks § 165
Ks § 166
Ks § 167

2021-10-27

Information och föredragningar 2021
Sammanträdesdagar 2022
Uppföljning av internkontrollplan 2021
Frivillig resursgrupp (FRG)
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Ansöka om planbesked för Förskolan på del av fastigheten
Stjärnholm 5:37
Firmatecknare för kommunstyrelsen
Finansiering av utredning avgifter inom vård- och
omsorgsnämndens ansvarsområde
Målbild i region Sörmland - Tillsammans för barnens bästa
Avräkning barn- och elevpeng 2021
Försäljning av fastighet Körsbäret 1
Information från kommunalråd och kommunchef
Delgivningar 2021
Redovisning av delegationsbeslut
Taxor 2022
Mål och budget 2022-2024
Ägardirektiv kommunbolagen inför 2022
Revidering av reglemente miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
Revidering av reglemente vård- och omsorgsnämnden
Svar på e-förslag - Förbjud fyrverkerier
Avkastningsplan kommunala bolagen 2021-2024

Utdragsbestyrkande

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 - 18
19
20
21
22
23 - 24
25
26
27
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Blad 3

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 147

2021-10-27

Dnr KS.2021.1

Information och föredragningar 2021
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna informationen.
Dagens sammanträde
Hållbarhetsstrateg Ia Synneborn informerar om hur Oxelösunds kommuns praktiska
arbete med hälsoprojektet FASIS, Fysisk Aktivitet i Samhällsplaneringen i Sörmland.
Nyköping-Oxelösund vattenverksförbunds förbundsdirektör Karolina Wetterblad
informerar om förbundets verksamhet, eventuell samförläggning gällande MinningeStavstubacken med kommunerna och påverkande faktorer såsom nya vattendirektivet
och förändringar i livsmedelslagstiftningen.
Erik Granberg och Daniel Sturesson från undersökningsföretaget Enkätfabriken samt
näringslivsstrateg Johan Scherlin informerar om de statistiska resultaten från
Oxelösunds kommuns företagares svar om vad som påverkar företagsklimatet.
Fastighetscontroller Sarah Heltborg Ronélius och fastighetsförvaltare Martin Englund
informerar om pågående fastighetsprojekt i kommunen.
______

Utdragsbestyrkande
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Blad 4

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 148

2021-10-27

Dnr KS.2021.121

Sammanträdesdagar 2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Följande sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige fastställs:
9 februari, 30 mars, 11 maj, 15 juni, 14 september, 19 oktober, 9 november, 7
december.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Följande sammanträdesdagar 2022 för kommunstyrelsen fastställs:
26 januari, 16 mars, 27 april, 1 juni, 31 augusti, 5 oktober, 26 oktober, 23
november.

Sammanfattning
Ett förslag till sammanträdesdagar har tagits fram. Förslaget är anpassat till måloch budgetprocessen samt ekonomiska uppföljningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Sammanträdesdagar 2022
______
Beslut till:
KSAU/KS/KF (FK)

Utdragsbestyrkande
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Blad 5

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 149

2021-10-27

Dnr KS.2020.93

Uppföljning av internkontrollplan 2021
Kommunstyrelsens beslut
Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan godkänns.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har fastställt en internkontrollplan för kommunstyrelsens
verksamhet 2021. Enligt internkontrollplan ska följande rutiner granskas inför
redovisning till kommunstyrelsen i oktober 2021:
- Rutin för rehabilitering
- Underlag till LSS-utjämning
- Rekryteringsrutinen
- Arbetsmiljöpolicy
- Rutin för tillbudsanmälan
Kommunstyrelseförvaltningen har följt upp rutinerna i enlighet med de
kontrollmoment som fastställts i internkontrollplanen. Rutinen/kontrollmomentet
”Arbetsmiljöpolicy” har undantagit från uppföljningen i avvaktan på att resultatet
från Medarbetarundersökningen 2021 presenteras.
Av uppföljningen framgår att det för rutinen Underlag till LSS-utjämning inte finns
några kända avvikelser, men att rutinen kan utvecklas genom ytterligare
kontrollmoment.
För övriga rutiner framkommer att det finns avvikelser i tillämpningen, men också
att det finns planerade åtgärder för att säkerställa rutinerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Uppföljning av internkontrollplan
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan godkänns.
______
Beslut till:
Säkerhetsstrateg/utredare (FK)
Kommunrevisorerna (FK)
Utdragsbestyrkande
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Blad 6

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 150

2021-10-27

Dnr KS.2021.105

Frivillig resursgrupp (FRG)
Kommunstyrelsens beslut
1. Avtal tecknas med Civilförsvarsförbundet distrikt Södermanland om inrättande av
en frivillig resursgrupp för Oxelösund, Nyköping, Gnesta och Trosa kommuner
2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna avtalet
3. Beslutet gäller under förutsättning att avtalets övriga aktörer beslutar att teckna
avtalet

Sammanfattning
Oxelösunds kommun har i samverkan med Civilförsvarsförbundet, distrikt
Södermanland samt Nyköping, Gnesta och Trosa kommuner utarbetat ett förslag
till avtal om en frivillig resursgrupp att gälla från och med 1 januari 2022.
Den frivilliga resursgrupp som föreslås upprättas syftar till att stärka kommunernas
förmåga inom ramen för kommunernas ansvar enligt Lagen om extraordinära
händelser.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att avtalet medför en önskvärd förstärkning
av kommunens krisberedskap och förmåga att hantera extraordinära händelser.
Avtalet bedöms också ligga i linje med fastställd Strategi för regional samordning
och inriktning av krishantering och räddningstjänst i Södermanlands län samt den
underliggande målbild som fastställts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Avtal om frivillig resursgrupp
Förslag till avtal FRG 2021-10-06
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. Avtal tecknas med Civilförsvarsförbundet distrikt Södermanland om inrättande av
en frivillig resursgrupp för Oxelösund, Nyköping, Gnesta och Trosa kommuner
2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna avtalet
Utdragsbestyrkande
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Blad 7

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-10-27

3. Beslutet gäller under förutsättning att avtalets övriga aktörer beslutar att teckna
avtalet.

______
Beslut till:
Kommunstyrelsens ordförande (FÅ)
Sörmlandskustens räddningstjänst (FÅ)
Säkerhetsstrateg (FK)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 8

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 151

2021-10-27

Dnr KS.2021.117

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen daterad 2021-10-06
antas genom att:
1. Offentlighets- och sekretessförordningen läggs till som lagrum för
delegationspunkt A.11
2. Befintlig delegation för kommunchef förtydligas avseende delegationspunkt A.2.

Sammanfattning
Delegationsordningen för kommunstyrelsen behöver revideras dels för att förtydliga
kommunchefens roll som ombud enligt punkt A.2, och dels för att effektivisera
handläggning av utlämnande av allmän handling enligt punkt A.11.
Kommunchef har idag på delegation att befullmäktiga ombud, att föra nämndens
talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar och att motta
delgivningar till kommunstyrelsen enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 15 §.
En ändring av texten för denna delegation föreslås för att tydliggöra dessa mandat.
Delegaterna kanslichef och kommunchef saknar idag möjlighet till avslag enligt
delegationsordningen vad gäller utlämnande av handlingar och uppgifter som
omnämns i Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Detta lagrum
föreslås därför läggas till som ett komplement för befintlig delegation.
Kommunstyrelsen föreslås anta reviderad delegationsordning för egen del enligt
bilaga.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KS - Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2021-10-06
Bilaga – Förslag revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, 2021-10-06

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag

Utdragsbestyrkande
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Blad 9

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-10-27

Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen daterad 2021-10-06
antas genom att:
1. Offentlighets- och sekretessförordningen läggs till som lagrum för
delegationspunkt A.11
2. Befintlig delegation för kommunchef förtydligas avseende delegationspunkt A.2.

______
Beslut till:
Kommunchef (FK)
Kommunkansliet (FÅ)

Utdragsbestyrkande
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Blad 10

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 152

2021-10-27

Dnr MEX.2021.103

Ansöka om planbesked för Förskolan på del av fastigheten
Stjärnholm 5:37
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna förslaget att ansöka om planbesked för att starta detaljplaneprocess
inom fastigheten Stjärnholm 5:37 där byggnation av förskola pågår.
2. Kommunchef ges i uppdrag att ansöka om planbesked.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 2021-01-27 § 7 att ny
förskola ska byggas på utpekad plats i Peterslund inom fastigheten Stjärnholm
5:37. Förskolan uppförs i egen regi innebärande att kommunen själv bygger och
äger förskolan. Kommunstyrelsen beslutade dessförinnan vid sitt sammanträde
2019-09-25 § 144 att ställa sig bakom, godkänna och ge i uppdrag att slutföra
påbörjad process om förenklat planförfarande för en förskolebyggnad på aktuell
fastighet. Markområdet bedöms som lämpligt för uppförande av en ny förskola och
processen med förenklat planförfarande samt genom förhandsbesked möjliggör för
kommuner att genomföra byggnation av samhällsnyttiga byggnader på ett mer
förenklat sätt och för att erbjuda kommuner möjlighet till kortare ledtid vid
byggnation av byggnader för samhällsnyttigt ändamål. För att säkerställa
förutsättningar för bygglov har Förhandsbesked sökts och medgetts av Miljö och
samhällsbyggnadsnämnden. Arbetet med att påbörja byggnation är uppstartat
eftersom behov visat att förskoleplatser behövs. Kommunstyrelseförvaltningen ser
behov av att området detaljplaneras.
En detaljplan bestämmer hur mark och vatten ska användas inom ett visst område
och reglerar i detalj hur nya byggnader får placeras och utformas. Den ger byggrätt
och är bindande, det vill säga det som anges i detaljplanen är också det som blir en
laglig rättighet att bygga. Vill kommunen dessutom i framtiden genomföra
fastighetsbildning kan detaljplan behövas.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslaget att
skapa en detaljplan för området där byggnation av förskola pågår. Kommunchef
föreslås få i uppdrag att ansökan om planbesked.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Ansökan om planbesked

Utdragsbestyrkande
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Blad 11

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-10-27

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. Godkänna förslaget att ansöka om planbesked för att starta detaljplaneprocess
inom fastigheten Stjärnholm 5:37 där byggnation av förskola pågår.
2. Kommunchef ges i uppdrag att ansöka om planbesked.
______
Beslut till:
MEX (FÅ)
MSF (FK)

Utdragsbestyrkande
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Blad 12

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-10-27

Ks § 153

Dnr KS.2021.132

Firmatecknare för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
1. Handlingar/skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska, i de fall styrelsen
inte beslutat om annan firmatecknare, undertecknas av ordföranden Catharina
Fredriksson. Vid ordförandens förfall undertecknar 1:e vice ordföranden Linus
Fogel eller 2:e vice ordföranden Patrik Renfors.
2. Handlingar / skrivelser kontrasigneras av kommunchef Johan Persson eller vid
hans förfall av ekonomichef Magnus Petersson. Kontrasignering kan även ske av
controller Margrita Sjöqvist när det gäller låneförbindelser eller borgen.
3. För följande ärenden:
• Utföra anvisningar på kommunens bank eller posträkning
• Kvittera eller överlåta till kommunen eller dess nämnder, ställda checkar eller
postremissväxlar
• Kvittera ut värdepost som ankommer till kommunen eller dess nämnder;
bemyndigas följande personer, två i förening, att teckna kommunens firma
a. ekonomichef Magnus Petersson
b. controller Margrita Sjöqvist
c. fastighetsekonom Sarah Heltborg Ronélius
d. redovisningsekonom Tove Bondestad
e. ekonom Henrik Lewerissa
f. ekonomihandläggare Liselott Evensson
g. ekonomihandläggare Inger Hallin
h. verksamhetsekonom Hanna Taflin
i. verksamhetsekonom Pål Näslund
j. verksamhetsekonom Camilla Örnebro
Sammanfattning

Utdragsbestyrkande
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Blad 13

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-10-27

Firmatecknare är den eller de personer som har rätt att skriva under i kommunens
namn med rättsligt bindande verkan. Förändringar i organisationen gör att det finns
behov av ett nytt beslut om firmatecknare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Firmatecknare för kommunstyrelsen
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. Handlingar/skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska, i de fall styrelsen
inte beslutat om annan firmatecknare, undertecknas av ordföranden Catharina
Fredriksson. Vid ordförandens förfall undertecknar 1:e vice ordföranden Linus
Fogel eller 2:e vice ordföranden Patrik Renfors.
2. Handlingar / skrivelser kontrasigneras av kommunchef Johan Persson eller vid
hans förfall av ekonomichef Magnus Petersson. Kontrasignering kan även ske av
controller Margrita Sjöqvist när det gäller låneförbindelser eller borgen.
3. För följande ärenden:
• Utföra anvisningar på kommunens bank eller posträkning
• Kvittera eller överlåta till kommunen eller dess nämnder, ställda checkar eller
postremissväxlar
• Kvittera ut värdepost som ankommer till kommunen eller dess nämnder;
bemyndigas följande personer, två i förening, att teckna kommunens firma
a. ekonomichef Magnus Petersson
b. controller Margrita Sjöqvist
c. fastighetsekonom Sarah Heltborg Ronélius
d. redovisningsekonom Tove Bondestad
e. ekonom Henrik Lewerissa
f. ekonomihandläggare Liselott Evensson
g. ekonomihandläggare Inger Hallin
h. verksamhetsekonom Hanna Taflin
i. verksamhetsekonom Pål Näslund
j. verksamhetsekonom Camilla Örnebro
_____
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-10-27

Beslut till:
Utsedda (FK)

Utdragsbestyrkande

Blad 14
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Blad 15

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 154

2021-10-27

Dnr KS.2021.125

Finansiering av utredning avgifter inom vård- och
omsorgsnämndens ansvarsområde
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna att påbörja utredning kring avgifter inom vård- och omsorgsnämndens
ansvarsområde.
2. Finansiering av utredningen på 250 tkr sker via Kommunstyrelsens oförutsedda
kostnader.
3. Medlen anslås till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Vård och omsorgsnämndens verksamhet genomlystes 2019. Vid denna
genomlysning uppmärksammades att kostnadstäckningen avseende hyror för
kommunens särskilda boenden synes relativt låg. Mot den bakgrunden behöver
därför en utredning göras för att arbeta fram en lämplig hyressättningsmodell för
framtiden. Utredningen kommer att ta hjälp av externt konsultstöd för att genomföra
arbetet. Den offererade kostnaden för utredningen är 250 tkr. Utredningen föreslås
genomföras gemensamt mellan Kommunstyrelsen (fastighetsansvar) och Vårdoch omsorgsnämnden (äldreomsorgsförvaltningens verksamhetsansvar). Förslaget
är att utredningen finansieras via Kommunstyrelsen oförutsedda kostnader.
Utredningen görs i ett första steg med avseende på den hyressättning som skulle
kunna tillämpas för det nya särskilda boende som planeras att öppnas i slutet av
2021. Hyressättning förutsätter en individuell bedömning av varje lägenhets
beskaffenhet och förutsättningar.
Utredningen skall även kunna vara generell på så sätt att förslaget ger möjlighet att
etablera en princip och modell för hyressättning av både nytillkommande boenden
och redan befintliga. Resultatet av utredningen skall även kunna ge stöd för att
etablera en princip för hanteringen av de fall där en hyresjustering behöver
implementeras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Finansiering av utredning avgifter inom vård- och omsorgsnämndens
ansvarsområde
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-10-27

1. Godkänna att utredning kring avgifter inom vård- och omsorgsnämndens
ansvarsområde.
2. Finansiering av utredningen på 250 tkr sker via Kommunstyrelsens oförutsedda
kostnader.
Förslag
Ordförande Catharina Fredriksson (S) inkommer med ett ändringsyrkande och ett
tilläggsyrkande. Första yrkandet är att förtydliga första beslutssatsen med att
genomförandet av utredningen skall godkännas. Det andra yrkandet är att lägga till
en tredje beslutssats om att medlen ska anslås till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordförande Catharina Fredriksson (S) finner att det finns ett förslag till beslut och
ett ändringsyrkande på första beslutssatsen samt ett tilläggsyrkande som tredje
beslutssats. Ordförande finner att kommunstyrelsen antar liggande förslag.
Ordförande finner därefter att kommunstyrelsen antar ändringsyrkandet samt
tilläggsyrkandet.

______
Beslut till:
Ekonomichef (FÅ)
Verksamhetsekonom VOF (FK)
Förvaltningschef ÄF (FK)
Vård- och omsorgsnämnden (FÅ)

Utdragsbestyrkande
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Blad 17

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 155

2021-10-27

Dnr KS.2021.120

Målbild i region Sörmland - Tillsammans för barnens bästa
Kommunstyrelsens beslut
Anta Målbild för barnens bästa i Sörmland.
Sammanfattning
Region Sörmland har 2021- 05- 28 fattat beslut om att kommunerna och regionen
ska anta målbild förutvecklingsarbete för barnens bästa i Sörmland, Tillsammans
för barnens bästa i Sörmland för perioden 2021- 2023.
Gemensamma nämnden för socialtjänst och vård har därför initierat ett arbete för
att förbättra samarbetet mellan skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården för
barnens bästa. Som del i sitt beslut har nämnden för samverkan kring socialtjänst
och vård, initierat i en gemensam målbild att alla barn i Sörmland ska ges
möjligheter till god fysisk och psykisk hälsa genom en god och trygg uppväxt
genom att fokusera på proaktivt arbete med tidiga insatser.
Samverkan ska ske med ett gemensamt helhetsperspektiv kring barnets bästa.
Tillsammans för barnens bästa i Sörmland utgår från FN:s konvention om barnets
rättigheter, barnkonventionen, och kommer att beröra samtliga verksamheter som
kommer i kontakt med barn och unga. Arbetet går även i linje med mål ett, tre, fyra,
fem, tio och 16 i FN:s globala mål, Agenda 2030.
Arbetet i Oxelösunds kommun med avstamp i den regionala målbilden skapar
förutsättningar för ett brett spann av utmaningar inom social hållbarhet och
brottsförebyggande. Vidare kopplar detta arbete an till den nya lagen om
barnsfridsbrott i Brottsbalken (1962:700) som trädde i kraft den 1 juli 2021.
Den synergiska inriktningen skapar förutsättningar för Oxelösunds kommun att
skapa och driva projekt och samarbeten mellan förvaltningar och med andra
kommuner. Detta kan framgent ske i uttryck av projekt och andra samarbetssätt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KS – Målbild Tillsammans för barnens bästa
Protokollsutdrag region Sörmland NSV §11-21 Tillsammans för barnens bästa i
Sörmland
Bilaga - Målbild Tillsammans för barnens bästa i Sörmland 2021- 2023

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-10-27

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Anta Målbild för barnens bästa i Sörmland.
______
Beslut till:
VON (FK)
UN (FK)
Förvaltningschef socialtjänst (FK)

Utdragsbestyrkande

Blad 18

Sammanträdesprotokoll

Blad 19

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 156
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Dnr KS.2021.27

Avräkning barn- och elevpeng 2021
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna avräkning för perioden mars-september 2021, 2 205 tkr.
Finansiering sker via Kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter.
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har ett resursfördelningssystem med en överenskommen
Kommunfullmäktige barn- och elevpeng (Kf barn- och elevpeng) för förskola,
grundskola, fritidshem och gymnasieskola. För perioden mars-september är
avräkningen framräknad till 2 205 tkr. Avräkningen finansierades med medel från
Kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter.
Avräkningen för mars-september visar att det totalt sett är fler barn och elever när
verksamhetstalen lästs av, än vad som prognostiserats i befolkningsprognosen och
som fastställts av Kommunfullmäktige. En del åldersgrupper har minskat antal
elever medan andra har ökat i antal. Vi ser den främsta ökningen av antalet elever
inom grundskolan samt gymnasiet. Detaljerad specifikation ges i bifogat
beslutsunderlag. Avräknat antal barn- och elever multipliceras med Kf barn- och
elevpeng för olika åldrar. För mars-september, uppgår summan till 2 205 tkr.
Avräkningen med 2 205 tkr, medför anslagsjustering från Kommunstyrelsens reserv
för oförutsedda utgifter för perioden mars-september på 2 205 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Avräkning barn- och elevpeng
Bilaga - Avräkning barn- och elevpeng för mars-september 2021
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Godkänna avräkning för perioden mars-september 2021, 2 205 tkr.
Finansiering sker via Kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter.
______
Beslut till:
Controller (FÅ
Utdragsbestyrkande
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Utbildningsförvaltningen (FK)
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Ks § 157

2021-10-27

Dnr MEX.2020.130

Försäljning av fastighet Körsbäret 1
Kommunstyrelsens beslut
1. Tilläggsavtal till köp och genomförandeavtal med OBOS Mark AB för fastigheten
Körsbäret 1 fastställs.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef ges i uppdrag att underteckna
avtalet.

Sammanfattning
OBOS Mark AB inkom under hösten 2020 med en förfrågan på köp av Körsbäret 1.
Kommunstyrelsen tog beslutet om försäljning 2021-03-17 § 33, varvid parterna
signerade Köpe & Genomförandeavtalet.
Från det har exploatören, kommunen och Oxelö energi AB arbetat vidare i olika
forum. En av frågorna som diskuterats är hur företaget bäst exploateringsmässigt
utnyttjar området med en löpande kontakt med Miljö och
samhällsbyggnadsförvaltningens Bygglovsavdelning. Diskussionen har också
berört ett mindre ställverk för el som Oxelö Energi AB har etablerat på kommunal
mark.
Dessa diskussioner har dragit ut på tiden vilket lett till att några av de tidsgränser
som finns angivna i Köpe & Genomförande avtalet har passerats. Exploatören har
överförde inte handpenningen inom utsatt tid. Vid anmodan från kommunen har
handpenning omedelbart betalats in. Kommunstyrelseförvaltningen, Mark &
Exploatering, har med anledning av det inträffade gått igenom avtalet med
kommunens juridiska ombud för att säkerställa hur kommunen bör hantera frågan.
Bygglov för OBOS Mark AB vid Körsbäret 1 är klart för beslut på Miljö &
Samhällsbyggnadsförvaltningen och vid ett positivt bygglovsbesked är
exploatörens avsikt att omgående påbörja byggnation. All entreprenad är
upphandlad av företaget.
Vårt juridiska ombud är tydlig i sin återkoppling. Kommunen bör om den vill gå
vidare i affären skriva ett kompletterande Tilläggsavtal. Förslaget till det
tilläggsavtal som utarbetats av jurist anger att parterna är medvetna om att tiderna i
avtalet har passerat med hänvisning till exploateringsarbeten, men att parterna är
överens om att undertecknat Köp & Genomförandeavtal ska fortsätta att gälla i
dess helhet.
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Sammanträdesprotokoll

Blad 22

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-10-27

Förslaget från Kommunstyrelseförvaltningen är att framtaget Tilläggsavtal ingås av
parterna. Därmed kan exploatören omgående erlägga resterande köplikvid och
tillträda fastigheten med formell byggstart som följd.
Sett ur juridiskt perspektiv är detta förfarande korrekt. Enligt ingånget köpe- och
genomförandeavtal kan kommunen ha rätt till visst vite. Innan detta kan fastställas
behöver dock bedömas vem som orsakat tidsförskjutning i projektet bl.a. med
anledning av att ställverk som inte skulle finnas i området fanns i området.
Kommunstyrelseförvaltningen förslår därför att tilläggsavtal tecknas med OBOS AB
innebärande att kommunen avstår eventuella anspråk på vite.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks – Försäljning av fastighet Körsbäret 1
Gällande Köp & Genomförandeavtal
Förslag Tilläggsavtal

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. Tilläggsavtal till köp och genomförandeavtal med OBOS Mark AB för fastigheten
Körsbäret 1 fastställs.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef ges i uppdrag att underteckna
avtalet.
______
Beslut till:
MEX (FÅ)
EK (FK)
MSF (FK)
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Ks § 158

Dnr KS.2021.4

Information från kommunalråd och kommunchef

Sammanfattning
Ordförande Catharina Fredriksson (S) informerar om:
- introduktion av nyanställda i kommunen har genomförts. Introduktionen
är ungefär en halv dag lång och innefattar en busstur i kommunen för att
nyanställda ska bekanta sig mer med Oxelösunds kommun.
- möte med PostNord avseende omställning till ny leveransmodell. Troligtvis
kommer man att införa varannandagsutdelning, dock med utdelning av paket och
expressbrev varje dag. När samtliga delbeslut är fattade längs vägen, kan
implementeringen komma igång under våren 2022.
- Organisationen Kommuninvest har haft extra medlemssamråd
avseende riskskatt. Kommuninvest har diskuterat hur
eventuell riskskatt kan finansieras genom extra påslag, via olika modeller.
- Regionala utvecklingsnämnden har beslutat om att skicka det regionala
trafikförsörjningsprogrammet på remiss. Programmet spänner sig under perioden
2022-2035 och hanteras av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunchef Johan Persson informerar om att:
- COVID-läget i kommunen. Åk 9 på Brevikskolan har fått ha distansundervisning
delar av v. 43 efter att 10 elever har konstaterats efter att smittspårning har gjorts.
- miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut om byggsanktionsavgift
för en tjänsteperson i kommunen. Utredning om arbetsrättsliga konsekvenser görs
av personalavdelningen. De rekommendationer som rådgivningsorganisationen
SKR är att ingen avstängning sker.
- den 14/10 var det Kommunchefs- och regionschefsträff med Gnesta kommun
som värd.
- den 4/12 har Oxelö skola öppet hus.
- det pågår en rekrytering av en ny kommunstrateg samt en ny miljö- och
samhällsbyggnadschef.
______
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Ks §159

2021-10-27

Dnr KS.2021.2

Delgivningar 2021
Protokollsutdrag - Utdrag ur Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-14 § 112
Revidering av reglementen för gemensam patientnämnd och nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård
Protokoll styrelsemöte 2021-06-29 Energikontoret i Mälardalen
Reviderat protokoll 2021-10-01 Energikontoret i Mälardalen
Protokollsutdrag Region Sörmland § 84-21Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet
RAR i Sörmland
Protokollsutdrag Region Sörmland § 85-21Sörmlandstaxan prisjustering
Protokollsutdrag Region Sörmland § 86-21Målbild "Tillsammans för barnens bästa i
Sörmland"
Protokollsutdrag Gemensamma patientnämnden (GPN) § 15-21
Sammanträdestider 2022
______
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Ks § 160

Dnr KS.2021.3

Redovisning av delegationsbeslut
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 2021-10-27
Beslutsfattare

Beslutsdatu
m

Punkt i
del. ordn

Beslutets innehåll i korthet

Beslutet
hittas

Richard Andersson

2021-10-14

F.3

Tilldelning Försäkringsmäklare

Castor

Johan Persson

2021-10-15

C.4

Inv. utvändig varuhiss vid
Björntorp

Ekonomi avd.

Johan Persson

2021-09-28

A.2

Rättegångsfullmakt
Marginalen

Ekonomiavd

Margrita Sjöqvist

2021-10-19

C.5

Avskrivning av osäkre
fordringar < 25 000 kr,
september 2021

Ekonomiavd

Margrita Sjöqvist

2021-10-19

C.7

Överenskommelser om
avbetalningsplaner för
betalning av skulder upp till
50 000 kr, september 2021

Ekonomiavd

Kjell Andersson/

2021-09-012021-09-30

B.11

Avtal bostadsarrende/

Castor

2021-09-012021-09-30

B.4

Försäljning fastighet

Castor

2021-09-012021-09-30

B.9

Avtal båtplatser

Castor

2021-09-012021-09-30

B.5

Avtal tomträtt

Castor

Maria Malmberg
Kjell Andersson/
Maria Malmberg
Kjell Andersson/
Maria Malmberg
Kjell Andersson/
Maria Malmberg

lägenhetsarrende
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______
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Ks § 161

2021-10-27

Dnr KS.2021.116

Taxor 2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Avgift för bojplats (båtplats) fastställs till 196 kr/m2
2. Ingen förändring av avgift för gästplats i gästhamnen
3. Ingen förändring av avgiften för registrering i tomtkö
4. Ingen förändring av avgiften för registrering i fritidshuskön
5. Ingen förändring av årlig köavgift för hyra av kommunens fritidshus
6. Ingen förändring av avgifter för fiskehamnen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
A) För kommunstyrelsens verksamhetsområde:
1. Föreslagna grunder för avgiftssättning för kopiering av allmänna handlingar fastställs.
2. Avgift för avskrift av allmän handling, utskrift av ljudbandsupptagning höjs från
90 kr per påbörjad kvart till 120 kr.
3. Ingen övrig förändring av avgifter för kopiering av allmänna handlingar.
4. Ingen förändring av avgiften för utdrag ur betygskatalog.
5. Beslutsrätten gällande avgiftsnivåer för kopiering av allmänna handlingar
delegeras till kommunstyrelsen
B) För miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde:
Grunder för taxor enligt nämndens förslag fastställs enligt följande;
- Bygglov, plan, mät- och kartverksamhet
- Prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt
- Strålskyddslagens område
C) För utbildningsnämndens verksamhetsområde:
1. Avgifter 2022 för Kulturskolan fastställs.
2. Grunder för taxa för förlorat busskort fastställs.
3. Avgifter 2022 för förlorat busskort fastställs.
4. Grunder för taxa för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem fastställs.
5. Avgifter 2022 inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem fastställs.
6. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att årligen fastställa avgiftsnivåerna inom
taxa för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem samt taxa för förlorat
busskort.
D) För vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde
1.Ingen förändring av egenavgiften vid färdtjänstresor.
2.Ingen förändring av egenavgiften för medresenär vid riksfärdtjänstresor.
3.Ingen förändring av patientavgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel.
E) För Oxelö Energis verksamhetsområde:
Utdragsbestyrkande
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1. Samtliga delar av brukningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med 2%
2. Samtliga delar av anläggningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med 2%
3. Samtliga komponenter i renhållningstaxan höjs med 5%

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i april 2015 att fastställa grunderna för beräkning av
de flesta av kommunens taxor och avgifter. För dessa taxor delegerades också
beslutsrätten gällande avgiftsnivåer till berörda nämnder och styrelser.
För de taxor där kommunfullmäktige beslutar om taxor och avgiftsnivåer har
kommunstyrelseförvaltningen samlat in berörda nämnders och styrelsers förslag till
taxor och avgifter för 2022.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att, för egen del, fastställa
föreslagna avgifter enligt förvaltningens förslag.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår vidare kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta enligt berörda nämnders och styrelsers förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks 2021-10-01, Taxor 2022
Bilaga 1, Beslutsnivå för taxor och avgifter 2021
Bilaga 2, Avgift för kopiering av allmänna handlingar 2022
Bilaga 3, Förslag taxa för bygglov, plan-, mät- och kartverksamhet
Bilaga 5, Förslag taxa strålskyddslagen
Bilaga 4, Taxa inom miljöbalken område
Bilaga 6, Protokoll från utbildningsnämnden 2021-04-26, § 18
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Förslag
Dag Bergentoft (M) yrkar återremiss för punkt nummer 1 avseende båtplats
(bojplats) samt för punkt nummer 2, avseende gästhamn.
Jan-Eric Eriksson (SD), Katarina Berg (M), Klas Lundberg (L) yrkar bifall till Dag
Bergentofts (M) yrkande.
Catharina Fredriksson (S), Ingela Wahlstam (V), Britta Bergström (S), Linus Fogel
(S) och Tommy Karlsson (S) yrkar avslag på Dag Bergentofts (M) förslag.
Beslutsgång
Utdragsbestyrkande
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Ordförande Catharina Fredriksson (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
framskrivna förslaget där kommunen beslutar för egen del och Dag Bergentofts (M)
återremissyrkande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
ärendet ska avgöras idag. Ordföranden finner därefter att kommunstyrelsen
beslutar enligt framskrivet förslag.
Reservation
Klas Lundberg (L) reserverar sig mot beslutet. Jan-Eric Eriksson (SD) reserverar
sig med följande motivering:
Jag reserverar sig mot beslutet då jag yrkade att ärendet skulle återremitteras för
att utreda och säkerställa att de avgifter kommunen tar ut står i paritet med de
direkta och faktiska kostnader som är att härröra till punkt 1 och 2 under ärendet
Taxor 2022. Vidare anser jag att det behöver utredas om verksamheten bedrivs på
ett kostnadseffektivt sätt utan stora overheadkostnader samt att de avgifter som
båtägarna betalar inte används för att finansiera underskott i gästhamnen eller de
platser som idag gapar tomma.
Jan-Eric Eriksson, Gruppledare och ordförande för SD Oxelösund
Dag Bergentoft och Katarina Berg (M) reserverar sig med följande motivering:
När kommunen tog över småbåtshamnarna och gästhamnen efter Promarina, så
lämnades förslag från Moderaterna att lägga hela arbetet hos det kommunala
bolaget, Kustbostäder AB, att sköta all hantering av småbåtshamnarna. Detta för
att det skulle bli tydligt med kostnader och intäkter, en separat resultatenhet.
Förslaget avslogs med buller och bång. Moderaterna borde förstå, lät det då, att
sådana taxor måste beslutas av det högsta organet, Kommunfullmäktige.
Vi har sedan 2016 i kommunfullmäktige fattat beslut om avgifter för båtplatser.
Förslag till avgifter har vi enhälligt fattat politiska beslut om. Det har inte varit helt
transparent vad som varit vad men vi har dock beslutat i enlighet med det förslag
som lagts.
Det har under åren inkommit synpunkter att båtplatsavgifter varit höga och det har
varit högst oklart med momshantering, att underhållet varit undermåligt inom vissa
småbåtshamnar.
Oxelösunds båtägarförening har till kommunstyrelsen inkommer med ett underlag
som lästes med intresse men också med förvåning.
Förvåning över hur avgifter och intäkter fördelats. Förvåning över
administrationsavgifter och vakansgrad. Förvåning över att båtplatsavgifter täcker
underskott i gästhamnen.
Därför föreslog vi att taxorna skulle återremitteras och ge kommunchefen i uppdrag
att analysera dels vad som inkommit från Oxelösunds båtägarförening, samt hur
det förhåller sig till den redovisning och fördelning av kostnader och intäkter som
kommunen gjort.
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Bifogar det materiel som sänts till kommunstyrelsen från Oxelösunds båtägarförening
och som vi vilar yrkandet på.
Dag Bergentoft, Katarina Berg (M)
Bilaga:
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______
Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen (FÅ)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FÅ)
Vård- och omsorgsnämnden (FÅ)
Utbildningsnämnden (FÅ)
Oxelö Energi AB (FÅ)
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Dnr KS.2021.113

Mål och budget 2022-2024
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Mål och Budget 2022–2024 fastställs enligt bilaga.
2. Skattesatsen för 2022 fastställs till 22,22 per skattekrona.
3. Borgensavgiften fastställs till 0,50 % av vidareförmedlade lån.
4. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under år 2022 rätt att nyupplåna, d.v.s att
öka kommunens skulder under 2022 med totalt 235 mkr. Av denna lånemassa är
115 mkr för kommunens egna behov och 120 mkr avser de helägda bolagens
behov.
5. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under 2022 rätt att omsätta lån, d.v.s att
låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under
året.
6. Fastställa nivåerna på KF:s Barn- och elevpeng i de olika åldersintervallerna
enligt tabell på sidan 21 i mål- och budgetförslaget under rubriken
Kommunfullmäktiges barn- och elevpeng.

Sammanfattning
Mål- och budgetberedningen har under året arbetat fram ett mål- och
budgetförslag. Under processen har företrädare från verksamheter deltagit.
Förslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) fastställs till 22,22
kronor för 2022.
Samma sex koncernmål som föregående år finns kvar med endast några mindre
justeringar.
I Mål och budget 2022–24 finns också en exploateringsbudget för samtliga tre år.
Under Mål och budget 2022 –24 kommer koncernen att behöva utöka sitt
låneutrymme hos Kommuninvest på grund av de stora investeringar som kommer
att ske under perioden.
Kommunen budgeterar en summa för ett resultatkrav på 1,0 % för 2022 och 1,5 %
för 2023 - 2024.
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Dessutom har några av nämnderna erhållit ett effektiviseringsbeting, via politiska
prioriteringar:
- Vård- och omsorgsnämnden effektiviseringsbeting på 2,9 mkr år 2022 och
ytterligare 3,0 mkr år 2023 och 2024 med ett totalt effektiviseringsbeting om 5,9
mkr för dessa båda år.
- Utbildningsnämnden effektiviseringsbeting på 3,5 mkr år 2022 och ytterligare 2,7
år 2023 och 2024 med ett totalt effektiviseringsbeting om 6,2 mkr för dessa båda
år.
- Kultur- och Fritidsnämnden effektiviseringsbeting på 0,5 mkr har erlagts år 2023
vilket följer med även 2024.
- Investeringsnivån för 2022 ligger på 149 mkr. För 2023 ligger nivån på 117 mkr
och för 2024 på 44 mkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks – Mål och Budget 2022–2024
Bilaga – Mål och budget 2022–2024
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Mål och Budget 2022–2024 fastställs enligt bilaga.
2. Skattesatsen för 2022 fastställs till 22,22 per skattekrona.
3. Borgensavgiften fastställs till 0,50 % av vidareförmedlade lån.
4. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under år 2022 rätt att nyupplåna, d.v.s att
öka kommunens skulder under 2022 med totalt 235 mkr. Av denna lånemassa är
115 mkr för kommunens egna behov och 120 mkr avser de helägda bolagens
behov.
5. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under 2022 rätt att omsätta lån, d.v.s att
låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under
året.
6. Fastställa nivåerna på KF:s Barn- och elevpeng i de olika åldersintervallerna
enligt tabell på sidan 21 i mål- och budgetförslaget under rubriken
Kommunfullmäktiges barn- och elevpeng.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 35

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-10-27

Beslutsgång
Dag Bergentoft (M), Jan-Eric Eriksson (SD), Klas Lundberg (L) och Katarina Berg
(M) avstår från att delta i beslutet.
______
Beslut till:
Controller (FÅ)
VD Kustbostäder i Oxelösund AB, Oxelö Energi (FK)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 36

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 163

2021-10-27

Dnr KS.2021.123

Ägardirektiv kommunbolagen inför 2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige:
Anta ägardirektiv för Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB för 2022.
Under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås
Kommunstyrelsen för egen del besluta:
Röstombudet vid stämman Oxelösunds kommuns förvaltnings AB (Förab),
Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB får i uppdrag att rösta för att
ägardirektiven till respektive bolag tas emot.

Sammanfattning
Ägardirektiven för de kommunala bolagen ses över årligen.
Ägardirektiven har diskuterats vid två tillfällen, på Kommunstyrelsens sammanträde
i april och juni. Vid dessa sammanträden hölls en genomgång och diskussion av
hela dokumentet för de båda dotterbolagen. De delar som ekonomichefen fick i
uppgift att arbeta vidare med var själva direktiven. Resterande delar behålls
oförändrade.
Förslagen till ägardirektiv har översänts till Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö
Energi AB på remiss under juni. Ärendet återkommer nu för slutligt
ställningstagande.
Några justeringar och några nya ägardirektiv har bifogats i förslagen till ägardirektiv
för Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB. Dessa redovisas
tillsammans med kommentarer i förhållande till 2021 års gällande ägardirektiv i
bilaga. Förutom de rena målsättningarna (ägardirektiven) har inga förändringar
skett i ägardirektiven. Förutom hos Oxelö Energi AB där bolaget från och med 2022
på egen hand kan besluta om nivån på slamtömningstaxan. Bolaget har dock
enligt ägardirektiven informationsplikt till Kommunfullmäktige kring nivån på
slamtömningstaxan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KS – Ägardirektiv kommunbolagen inför 2022
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 37

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-10-27

Bilaga: Förslagen till ägardirektiv för 2022 med kommentarer i förhållande till 2021 års
ägardirektiv
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige:
Anta ägardirektiv för Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB för 2022.
Under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås
Kommunstyrelsen för egen del besluta:
Röstombudet vid stämman Oxelösunds kommuns förvaltnings AB (Förab),
Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB får i uppdrag att rösta för att
ägardirektiven till respektive bolag tas emot.
______
Beslut till:
Ekonomichef (FÅ)
Controller (FK)
Kustbostäder AB (FK)
Oxelö Energi AB (FK)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 38

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 164

2021-10-27

Dnr KS.2021.122

Revidering av reglemente miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Reviderat reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fastställs.
Sammanfattning
Skälet till föreslagen förändring av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
reglemente är att samla kommunens tillsynsansvar så långt som möjligt under en
och samma nämnd. En ändring av nämndernas reglementen blir en effektivisering
av kommunens tillsynsverksamhet, då nedan beskrivna produkter ofta finns hos
livsmedelshandeln.
I och med föreslagen revidering överförs följande uppgifter från vård- och
omsorgsnämnden till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:
- Att fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om vissa receptfria läkemedel
(2009:929).
- Att fullgöra kommunens uppgifter som rör försäljning av öl klass II (folköl) enligt
9 kap. § 19 alkohollagen (2010:1622).
- Att fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om tobak och liknande produkter
(2018:2088) avseende tillsyn enligt 7 kap. § 3.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kommer i samband med planerade ordinarie
inspektioner kunna utöka inspektionerna till att vid samma tillfälle också omfatta de
övertagna inspektionsområdena från vård- och omsorgsnämnden. Intäkter för den
övertagna verksamheten sker via taxor. Efter genomgångar med
förvaltningsledning för Social- och omsorgsförvaltning och Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltning konstaterar Kommunstyrelseförvaltningen att
kostnaderna för utförandet av arbetsuppgifterna finansieras via de avgifter som tas
in för tillsynen.
Motsvarande förändring görs för vård- och omsorgsnämnden reglemente i ett
separat ärende.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Revidering av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente
Protokollsutdrag Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-24 § 62
Förslag till revidering av reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-02
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-10-27

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Reviderat reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fastställs.
______
Beslut till:
Vård- och omsorgsnämnden (för kännedom)
Kommunkansliet (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande

Blad 39

Sammanträdesprotokoll

Blad 40

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 165

2021-10-27

Dnr KS.2021.79

Revidering av reglemente vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Reviderat reglemente för vård- och omsorgsnämnden fastställs.
Sammanfattning
Skälet till föreslagen förändring av vård- och omsorgsnämndens reglemente är att
samla kommunens tillsynsansvar så långt som möjligt under en och samma
nämnd. En ändring av nämndernas reglementen blir en effektivisering av
kommunens tillsynsverksamhet, då nedan beskrivna produkter ofta finns hos
livsmedelshandeln.
I och med föreslagen revidering överförs följande uppgifter från vård- och
omsorgsnämnden till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:
- Att fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om vissa receptfria läkemedel
(2009:929).
- Att fullgöra kommunens uppgifter som rör försäljning av öl klass II (folköl) enligt
9 kap. § 19 alkohollagen (2010:1622).
- Att fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om tobak och liknande produkter
(2018:2088) avseende tillsyn enligt 7 kap. § 3.
Efter genomgångar med förvaltningsledning för Social- och omsorgsförvaltning och
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning konstaterar Kommunstyrelseförvaltningen
att kostnaderna för utförandet av arbetsuppgifterna finansieras via de avgifter som
tas in för tillsynen.
Motsvarande förändring görs för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
reglemente i ett separat ärende.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Revidering av vård- och omsorgsnämndens reglemente
Protokoll 2021-05-25 Von § 27 Revidering av reglemente
Förslag till revidering av reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-10-27

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Reviderat reglemente för vård- och omsorgsnämnden fastställs.
______
Beslut till:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom)
Kommunkansliet (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande

Blad 41

Sammanträdesprotokoll

Blad 42

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 166

2021-10-27

Dnr KS.2021.78

Svar på e-förslag - Förbjud fyrverkerier
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. E-förslaget avslås.
2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att se över
ordningsföreskrifternas reglering av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor och
vid behov lämna förslag till revidering.

Sammanfattning
Kommunen har mottagit ett e-förslag om förbud mot fyrverkerier.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som handlagt e-förslaget bedömer att
det vore positivt med ett fyrverkeriförbud utifrån människors hälsa samt miljön.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar inte ställning till e-förslaget utan
överlämnar det till kommunfullmäktige för beslut.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att kommunens ordningsföreskrifter
redan innehåller begränsningar för användning av fyrverkerier, även om vissa
tidsmässiga undantag medges. Även ordningslagen innehåller begränsningar
genom krav på tillstånd.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att det inte är möjligt att införa ett
lokalt förbud mot fyrverkerier. Ett sådant förbud är inte förenligt med ordningslagen.
Förvaltningen bedömer också att ett utökat tillståndskrav kan medföra ett onödigt
tvång på allmänheten som går utöver vad som är avsett med kommunala
föreskrifter.
Kommunens möjligheter, att ytterligare begränsa användning av fyrverkerier, är att
ta bort de nuvarande tidsmässiga undantagen ur ordningsföreskrifterna.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-10-06 - Ks § 135
Tjänsteskrivelse Ks - Svar på e-förslag - Förbjud fyrverkerier
E-förslag Förbjud fyrverkerier
Protokoll 2021-05-19 Msn § 44 - Svar på e-förslag, Förbjud fyrverkerier

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 43

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-10-27

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. E-förslaget avslås.
2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att se över
ordningsföreskrifternas reglering av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor och
vid behov lämna förslag till revidering.
______
Beslut till:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FÅ)
Säkerhetsstrateg (FK)
Förslagsställaren (FK)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 44

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 167

2021-10-27

Dnr KS.2021.129

Avkastningsplan kommunala bolagen 2021-2024
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Godkänna bifogat förslag till avkastningsplan för Kustbostäder i Oxelösund AB och
Oxelö Energi AB för 2021 - 24.

Sammanfattning
Avkastningsplanen för de kommunala bolagen skall ses över årligen. Planen har
diskuterats i kommunens moderbolag Förab och i dialog med dotterbolagen
Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB, Planen har även diskuterats
av Kommunstyrelsen vid två tillfällen, april och juni.
I avkastningsplanen finns krav på avkastning, soliditet för de båda dotterbolagen
och plan för utdelning till kommunen. Planen innebär en utdelning från Förab till
kommunen på 1 mkr för 2022 och 1 mkr för 2023 och 2024.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks
Bilaga - Avkastningsplan 2021-2024 Oxelösunds kommun

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Godkänna bifogat förslag till avkastningsplan för Kustbostäder i Oxelösund AB och
Oxelö Energi AB för 2021 - 24.
______
Beslut till:
Controller (FÅ)
Ekonomichef (FK)
Kustbostäder (FK)
Oxelö Energi (FK)
Utdragsbestyrkande

