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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2020-01-29   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

   
Plats och tid Kommunhuset, Hävringe kl 13.15 - 16.30 
 

Beslutande Catharina Fredriksson (S)   
 Linus Fogel (S)   
 Patrik Renfors (V)   
 Tommy Karlsson (S)   
 Dag Bergentoft (M)   
 Britta Bergström (S)   
 Stefan Johansson (M) § 1-5  
 Klas Lundberg (L)   
 Jan-Eric Eriksson (SD)   
 Katarina Berg (M) § 6-26  
     
Ej tjänstgörande   
ersättare och övriga Inge Ståhlgren (S) 
Deltagare Calinge Lindberg (S) 
 Ingela Wahlstam (V) 
 Katarina Berg (M) § 1-5 
 Göran Bernhardsson (KD) 
 Stefan Johansson (M) § 15-26 
   
 Thomas Hermansson Sekreterare 
 Johan Persson Kommunchef 
 Frida Appelkvist IT-strateg 
 Sara Ronélius Heltborg Fastighetsförvaltare 
 Per Koman Alm VD kustbostäder 
 Kjell Andersson Mark och Exploateringsstrateg  
 Niklas Thelin Säkerhetsstrateg 
  
Underskrifter Sekreterare …………………………………………… 

Thomas Hermansson 
Paragrafer 1 - 26  

    
 Ordförande …………………………………………… 

Catharina Fredriksson  

     
 Justerande ………………………………………….. 

Dag Bergentoft    
     

BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2020-01-29  
Datum för 
anslagsuppsättande 2020-02-05 Datum för  

anslagsnedtagande 2020-02-27 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift 
 
………………………………………… 
Thomas Hermansson 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2020-01-29   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 1        Dnr KS.2020.3               
 
 
Information och föredragningar 2020  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner informationerna. 
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Frida Appelkvist informerar om smartare IT och arbeta smartare på distans. 
 
Sarah Ronélius Heltborg Informerar om kommunens fastigheter.  
 
Johan Persson informerar om elledningen från Hedenlunda till SSAB. 
 
Per Koman Alm informerar om Prisman 6. 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2020-01-29   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 2        Dnr KS.2018.161               
 
 
Avsägelse och val av ersättare till Svealands 
kustvattenvårdsförbunds styrelse  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Joakim Öhman (C) befrias från sitt uppdrag som ersättare i Svealands 
kustvattenvårdsförbund styrelse. 
 
Tapio Helminen (M) väljs till ny ersättare i Svealands kustvattenvårdsförbund. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Joakim Öhman (C) begär att bli befriad från sitt uppdrag som ersättare i Svealands 
kustvattenvårdsförbunds styrelse. 
 
Tapio Helminen (M) till ny ersättare i Svealands kustvattenvårdsförbunds styrelse. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Svealands kustvattenvårdsförbund (FÅ) 
Vald (FK) 
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Ks § 3        Dnr MEX.2019.109               
 
 
Spjutspetsprogrammet 2.0  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Förslag till reviderat spjutspetsprogram fastställs och Kommunchef, ges i uppdrag att 
ansöka om planbesked på område Nr 5 och Nr 6 i Spjutspetsprogrammet.  
 
 
Sammanfattning 
 
2001 antogs Spjutspetsprogrammet i syfte att förbereda staden för framtida 
markanvändning för i första hand bostäder. Programmet hade 15 identifierade 
markområden som ansågs vara lämpliga för bebyggelse men som kräver att en detaljplan 
tas fram innan byggnation kan vara aktuell.  
Största fokus var att genomföra olika former av förtätningar inom befintlig bebyggelse. 
Viktiga parametrar i programmet var att befintlig infrastruktur skulle finnas i form av vägar, 
VA, el etc. Detta för att skapa en bättre sammanhängande stad och för att hålla 
exploateringskostnader så låga som möjligt. 
Strävan var att skapa en blandning av bostäder för att uppnå en befolknings-
sammansättning som ger kommunen bra förutsättningar för att växa men också förebygga 
segregation. 
Underlag för programmet har varit gällande Översiktsplan med de inriktningar och 
förutsättningar denna ger kring bland annat förtätning. 
Från 2001 har 6 st projekt och detaljplaner genomförts genom bla Knopen-tomterna, 
Stenvikshöjden och Trossgränd. 
Kommunstyrelseförvaltningen, Mark och Exploatering har tillsammans med Miljö och 
samhällsbyggnadsförvaltningen under hösten 2019 arbetat med en uppdatering av 
programmets innehåll. Arbetsmodell, mål och syfte har varit samma som 2001. I 2020 års 
version av Spjutspetsprogrammet återfinns 14 definierade områden.  
Kommunen har idag endast ett fåtal möjliga stycketomter för villor att sälja. Samtidigt som 
det finns ett 80-tal familjer som står i tomtkön. I framtagen budget för Mark och 
Exploaterings finns från och med 2020 medtaget att ett område per år från 
Spjutspetsprogrammet ska iordningställas för försäljning. Iordningsställande sker genom att 
detaljplan för aktuellt område utarbetas eller kompletteras. När detaljplanen vunnit laga kraft 
kan försäljningen sedan göras. Den detaljplan som görs år 1 skapar möjlig försäljningsintäkt 
år 2.  
Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att Kommunstyrelsen bifaller 
Spjutspetsprogrammet 2.0 samt ger Kommunchef uppdraget att söka planbesked 
för område 5 och Nr 6 i Spjutspetsprogrammet. 
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Kommunstyrelsen  2020-01-29  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse :Utse områden i Spjutspetsprogram 
Spjutspetsprogram 2.0  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Förslag till reviderat spjutspetsprogram fastställs och Kommunchef, ges i uppdrag att 
ansöka om planbesked på område Nr 5 och Nr 6 i Spjutspetsprogrammet.  
 
______ 
 
Beslut till: 
MEX (FÅ) 
KB (FK) 
MSF (FK) 
EK (FK) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    
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Ks § 4        Dnr MEX.2019.118               
 
 
Rivning av husen på Föreningsgatan 47 och Föreningsgatan 49  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
    Rivning av fd bostadshus på Föreningsgatan 47 och 49 genomförs. 

Rivningsarbetet inklusive oförutsedda kostnader om totalt 850 000 kr exklusive 
moms finansieras inom balansbudget för Mark och exploateringar 2020. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har tidigare tagit beslut i ärende 2017-10-25 § 172 rörande rivning av fd 
bostadshus på Föreningsgatan 45 och 47. Sedan dess har ändring av adress skett. Ny 
adress är Föreningsgatan 47 och 49. 
Fd bostadshusen inom fastigheten, Oxelö 7:50 med adress Föreningsgatan 47 och 49 
bedöms i tidigare utredning inte kunna användas till bostadsändamål eller annat ändamål 
med anledning av att byggnaderna ligger för nära kommunens reningsverk, kommunal 
återvinning och SSAB. 
Utöver det har byggnaderna varit tomställda i minst 10 år. Värmesystemet i Föreningsgatan 
49 har sedan 7 år upphört att fungera och byggnaden har därefter fått förfrysningsskador på 
bland annat invändiga vattenrör. Frysskadorna har bidragit till fuktskador. 
Huset på Föreningsgatan 47 har under de 10 senaste åren underhållits på en minimal nivå 
med låg driftvärme. Med anledning av bristande underhåll av byggnaderna, bedöms de 
förutom närheten till störande verksamhet inte kunna användas för bostads- eller annat 
ändamål. 
För att undvika de driftskostnader som finns kopplade till att hus som står tomställda 
föreslog tidigare utredning rivning av fd bostadshusen på ovan angiven adress. 
Rivningsarbetet påbörjades enligt tidigare beslut men arbetet stoppades våren 2018 och 
sedan dess har inget arbete skett. Tidigare bedömd kostnad var inte säkerställd på ett 
tillfredsställande sätt. Arbetet avbröts därmed då kostnaderna för rivning bedömdes 
överstiga det belopp som tidigare redovisats till Kommunstyrelsen. Sedan beslutet har 
också upphandling av ramavtalsleverantör för denna typ av åtgärder skett. 
Ramavtalsleverantör är OLB.  
Kommunstyrelseförvaltningen har nu genom offert hos kommunens ramavtalsleverantör för 
rivning av hus säkerställt kostnaden för rivning av de aktuella fastigheterna. Enligt offert från 
OLB uppnår rivningen en kostnad på 750 000 kr. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår 
även att 100 000 kr läggs för oförutsedda kostnader utöver offerten.   
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att rivningsarbetet återupptas och att slutförande av 
rivningsarbetet sker. Finansiering av arbetet sker inom balansbudget för Mark och 
exploateringar 2020. 
I tidigare beslut ingick även en rivning av byggnaden på Nyköpingsvägen 3. Denna 
åtgärd föreslås inte ingå i detta beslut eller ärende. Kommunstyrelseförvaltningen, 
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Mark och exploatering återkommer under 2020 med förslag till hantering av denna 
fastighet 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks, Rivning av byggnad på föreningsgatan 47 och 49 (fd 45 och 47)  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Rivning av fd bostadshus på Föreningsgatan 47 och 49 genomförs. 
Rivningsarbetet inklusive oförutsedda kostnader om totalt 850 000 kr exklusive 
moms finansieras inom balansbudget för Mark och exploateringar 2020. 
 
 
Förslag 
 
Linus Fogel (S) yrkar bifall till framskrivet förslag 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
MEX(FÅ) 
EC(FK) 
KB(FK) 
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Kommunstyrelsen    
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Ks § 5        Dnr KS.2018.217               
 
 
Uppföljning av räddningstjänst 2019  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Redovisningen godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-08, § 28 om en utökad rapportering till 
kommunstyrelsen, av räddningstjänstens verksamhet och ekonomi.  
I aktuell uppföljning redovisas;  
o Delårsuppföljning av kommunens Handlingsprogram för en säkrare och tryggare 

kommun 
o Länsstyrelsens tillsynsrapport efter tillsyn av Sörmlandskustens räddningstjänst 
o Verksamhetsuppföljning per december 2019 
Av underlagen framkommer bland annat att den lokala organisation för räddningsman i 
beredskap (RIB) är bemannad med 20 personer, vilket är den högsta bemanningen på 
många år. Vidare framkommer att räddningstjänsten förväntar sig ett positivt ekonomiskt 
utfall för 2019. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att uppföljningen godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-12-27.docx 
Uppföljning av HP Delår 2019 Oxelösund.pdf 
LsT tillsyn 2019.pdf 
Oxelösund Verksamhetsuppföljning 191212(810472) (0).pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Redovisningen godkänns. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Säkerhetsstrateg (FK) 
Sörmlandskustens räddningstjänst, Patrik Kullman och Thomas Ydrenius (FK) 
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Ks § 6        Dnr KS.2017.90               
 
 
Samordning av grund-och dricksvattenfrågor i Nyköpings- och 
Oxelösunds kommuner  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Övergripande nödvattenplan för Nyköpings- och Oxelösunds kommun antas. 
 
Sammanfattning 
 
En övergripande nödvattenplan har tagits fram för Nyköpings- och Oxelösunds kommuner i 
ett samarbete mellan Oxelösunds kommun, Oxelö Energi AB, Nyköpings kommun och 
NOVF. Sörmlandskustens räddningstjänst har haft den samordnande rollen i arbetet. 

Planen utgör ett övergripande ramverk för Nyköpings och Oxelösunds kommuners 
nödvattenplanering. Den övergripande planen fastställer och tydliggör vissa centrala 
aspekter vid en kommuns planering av nödvatten. I de båda kommunerna ansvarar dock 
respektive VA- huvudman för den detaljerade nödvattenplaneringen då den behöver 
anpassas utifrån enskilda lokala förutsättningar.  
 

Mål för den övergripande planen: 

• Skapa en gemensam utgångspunkt vid planering och tillämpande av nödvatten 
• Tydliggöra kommunens, fastighetsägares och enskildas ansvar vid avbrott eller 

störning av dricksvattenförsörjningen 
Klargöra ansvarsfördelning och samarbetsformer för Nyköping Vatten (NV), 
Oxelöenergi AB(OEAB) och Nyköping – Oxelösunds Vattenverks Förbund (NOVF). 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Övergripande nödvattenplan 
Övergripande nödvattenplan  
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Övergripande nödvattenplan för Nyköpings- och Oxelösunds kommun antas. 
______ 
 
Beslut till: 
Per Alm, Oxelö Energi AB 
Kommunstyrelse, Nyköpings kommun 
Kommundirektör, Nyköpings kommun 
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Ks § 7        Dnr KS.2019.29               
 
 
Revidering av näringslivsprogram för Oxelösunds kommun 2019  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Näringslivsprogrammet återremitteras med motiveringen att komplettera med mål 
och strategier för kompetensförsörjning. 
 
Sammanfattning 
 
Näringslivsprogrammet innehåller mål och strategier för att förbättra företagsklimatet i 
Oxelösund. Det kan jämställas med kommunens affärsplan för att uppnå ett bra 
företagsklimat.  
Programmet i sin ursprungliga form togs fram år 2012 och reviderades första gången år 
2015 då vi hade uppnått ett flertal av de uppsatta målen. 

Nu år 2020 finns behov av att återigen göra en översyn av programmet.  
De mätbara målen i Näringslivsprogrammet har sen 2012 till stor del baserats på Svenskt 
Näringslivs ranking över kommunernas företagsklimat. I januari varje år tillfrågas företagen 
via enkäter om hur man ser på företagsklimatet där ett flertal variabler mäts. 
Enkätresultaten presenteras i maj och i september presenteras därefter rankingresultatet. I 
den sammanvägningen har då även tillkommit ett antal statistiska variabler som vi som 
kommun har svårt att påverka på kort och medellång sikt. 
Den främsta nackdelen med att så ensidigt fokusera på rankingresultatet är att det inte ger 
ett tillräckligt tydligt mått på vår interna utveckling i Oxelösund. Vi jämförs hela tiden med 
hur andra kommuner har utvecklats. En annan nackdel är att det nuvarande programmet 
inte tar hänsyn till vårt NKI arbete (Nöjd-Kund Index) via Stockholm Business Alliance 
(SBA) och det indexresultat som presenteras där. Därför har vi sett ett behov av föreslås en 
anpassning av programmet inom följande områden: 

• Istället för att ensidigt fokusera på rankingresultatet, sätter vi upp mål kopplade till 
resultatet av företagsenkäterna som presenteras i maj varje år. Anledningen är att 
det ger en tydligare bild över hur våra företag bedömer arbetet med företagsklimatet 
i Oxelösund. Vi har dock kvar ett övergripande mål kopplat till rankingen. 

• Vi tar även med mål inom NKI arbetet, vilken ger en fördelaktig komplettering av 
Svenskt Näringslivs mätning. 
 

Näringslivsprogrammet innehåller förutom målen även övergripande strategier för hur 
målen ska uppnås. (Vad som ska göras) Strategierna har också setts över och i vissa fall 
kompletterats. 
Kopplat till näringslivsprogrammet finns även en intern handlingsplan för hur vi ska 
genomföra strategierna och uppnå målen. Denna handlingsplan tas fram internt och 
uppdateras löpande. 
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Förslaget till reviderat näringslivsprogram har till att börja med tagits fram internt och har 
därefter diskuterats i och förankrats hos vår referensgrupp av lokala företag och 
företagarorganisationer. 
Förslaget är att fastställa utarbetat förslag till Näringslivsprogram. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks Förslag till reviderat Program för näringslivsutveckling 2020 
Program för näringslivsutveckling 2020, slutlig förslag till KS  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Reviderat Program för näringslivsutveckling i Oxelösund daterat 2020-01-15 fastställs. 
 
 
Förslag 
 
Ordföranden yrkar att näringslivsprogrammet återremitteras med motiveringen att 
komplettera med mål och strategier för kompetensförsörjning.  
 
Patrik Renfors (V), Klas Lundberg (L), Dag Bergentoft (M) yrkar bifall till 
ordförandes förslag om återremiss. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels det framskrivna förslaget 
och dels det egna förslaget om återremiss. 
 
Ordförande börjar med att fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras.  
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Näringslivsstrateg (FÅ) 
Kommunchef (FÅ) 
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Ks § 8        Dnr KS.2019.18               
 
 
Utredning om finansieringsansvar för kostnader som uppstår där 
nämnd själv ej kan påverka brukarens ökade behov med inriktning 
på central finansiering     
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Nuvarande ansvars- och finansieringsfördelningsprincip behålls innebärande att 
verksamhetsnämnd ansvarar för kostnader som uppstår även i de fall nämnd själv inte kan 
påverka orsak till brukarens ökade behov av nämndens verksamhet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen behandlade vid sammanträdet den 6:e mars 2019 ansökan om utökade 
anslag med 1,5 mkr till Utbildningsnämnden med anledning av ett utökat behov av 
verksamhet kopplat till ett enskilt barn. Kommunstyrelsen beslutade att Utbildningsnämnden 
inte skulle medges utökat anslag men gav samtidigt kommunchefen i uppdrag att 
genomföra en utredning kring finansieringsansvar för de kostnader som uppstår där nämnd 
själv inte kan påverka orsak till brukarens ökade behov med inriktning på central 
finansiering eller fortsatt finansieringsansvar hos verksamhetsnämnd. 
Den utredning kommunchefen genomfört redovisas i denna tjänsteskrivelse. Utredningen 
tar upp frågan om finansieringsansvar, hur dessa inverkar på ansvarsfördelningsprinciper 
inom den politiska organisationen, vilka finansierings- och ansvarsprinciper som hittills valts 
i Oxelösunds kommun samt övriga aspekter som bör värderas vid beslut om finansierings- 
och ansvarsfördelningsprincip.  
Mot bakgrund av utredningens resultat föreslås Kommunstyrelsen att behålla nu 
gällande finansierings- och ansvarsfördelningsprincip. Förslaget innebär att 
kostnader som uppstår under ett verksamhetsår inom en nämnds verksamhet bör 
bäras av denna verksamhetsnämnd och att budgetfördelningen kommande 
verksamhetsår även fortsatt bör baseras på denna princip. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Utredning om finansieringsansvar för kostnader som uppstår där 
nämnd själv ej kan påverka brukarens ökade behov med inriktning på central finansiering  
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Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Nuvarande ansvars- och finansieringsfördelningsprincip behålls innebärande att 
verksamhetsnämnd ansvarar för kostnader som uppstår även i de fall nämnd själv inte kan 
påverka orsak till brukarens ökade behov av nämndens verksamhet. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunchef (FK) 
Nämnderna (FK) 
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Kommunstyrelsen    

  
2020-01-29   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 9        Dnr KS.2019.56               
 
 
Investering stenviks förskola  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Finansiering med 2 000 000 kr för investering i det beslut som togs 2019-09-04 KS § 124 
ändras från finansiering planerat underhåll 2019 till finansiering ur fastighetsbudget år 2020. 
 
 
Sammanfattning 
 
Vid sammanträde för Kommunstyrelsen 2019-09-04 beslutades att ombyggnation vid 
Stenviks förskola, etapp 2 gymnastikbyggnad ska finansieras ur planerat underhåll 2019. 
Omprioriteringar har gjorts i planerat underhåll under hösten 2019 detta har inneburit att 
personella resurser och medel i planerat underhåll har givits förtur till andra 
fastighetsinvesteringar. 
Projektstart för gymnastikbyggnadens ombyggnation är beräknad till januari 2020. 
Därför föreslås finansieringen ändras från planerat underhåll 2019 till 
fastighetsbudget 2020.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ändring av finansiering Ombyggnation Stenviks förskola etapp 2, 
gymnastikbyggnad. 
Protokoll 2019-09-04 - Ks § 124  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Finansiering med 2 000 000 kr för investering i det beslut som togs 2019-09-04 KS § 124 
ändras från finansiering planerat underhåll 2019 till finansiering ur fastighetsbudget år 2020. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Controller (FK) 
Fastighetsekonom (FÅ) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2020-01-29   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 10        Dnr KS.2019.138               
 
 
Förordnande av GDPR-samordnare enligt riktlinjer för tillämpning 
av dataskyddsförordningen  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1 Utse Thomas Hermansson till GDPR-samordnare för Kommunstyrelsen 
 
2 Utse Pia Rodén till GDPR-samordnare för Kommunstyrelsen 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen antog den 3 mars 2019 Riktlinjer för tillämpning av 
dataskyddsförordningen. I riktlinjens punkt 8.1 står det att personuppgiftsansvarige 
ska utse minst en GDPR-samordnare. För att säkra att nämnden, som är 
personuppgiftsansvarig, känner till vem som är GDPR-samordnare behöver 
styrelsen utse de personer som ska vara samordnare.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - förordnande av GDPR-samordnare 
Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen (GDPR)  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
1 Utse Thomas Hermansson till GDPR-samordnare för Kommunstyrelsen 
 
2 Utse Pia Rodén till GDPR-samordnare för Kommunstyrelsen 
 
______ 
 
Beslut till: 
Valda 
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Kommunstyrelsen    

  
2020-01-29   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 11        Dnr KS.2019.113               
 
 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020-2022  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ändringarna i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020-2022 godkänns. 
Med följande ändringar. 
 
Kommunchefen får i uppdrag att justera följande mål: 
 
Mod och framtidstro: 
Kommunens medarbetare rekommenderar Oxelösund som arbetsgivare: 
Målvärde 2021 ändras till 70% 
Kommunens medarbetare upplever att idéer tas emot och hanteras på ett bra sätt: 
Målvärde 2021 ändras till 49% 
God folkhälsa: 
Andelen elever i årskurs 7 och 9 som röker, minskar över tid: 
Målvärde 2020 åk 9 ändras till 9% 
Andelen elever i årskurs 7 och 9 som druckit alkohol, minskar över tid: 
Målvärde 2021 åk 7 ändras till 33%, målvärdet 2022 åk 7 ändras till 30% 
Målvärdet 2021 åk 9 ändras till 25%, målvärdet 2022 åk 9 ändras till 22% 
Trygg och värdig ålderdom: 
Äldre på särskilt boende är nöjda med den mat som serveras: 
Målvärdet 2020 ändras till 77% 
Hållbar utveckling: 
Kommunens medarbetare känner sig engagerade i sina arbetsuppgifter: 
Målvärdet 2021 ändras till att bibehålla nivån 90% 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen fastställde 2019-11-27 (§ 187) Kommunstyrelsens verksamhetsplan 
2020-2022. 
I samband med att verksamhetsplanen fastställdes fick kommunchefen i uppdrag att 
komplettera planen med relevanta och realistiska målvärden samt att återrapportera 
ändringarna till kommunstyrelsen i januari 2020. 
Kommunstyrelseförvaltningen har reviderat verksamhetsplanen och föreslår att 
ändringarna godkänns. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ksf 2020-01-07 
VP 2020 version 20-01-10, ändringar markerade.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
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Kommunstyrelsen  2020-01-29  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 
Framskrivet förslag 
 
Ändringarna i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020-2022 godkänns. 
 
 
Förslag 
 
Linus Fogel (S) yrkar på följande ändringar 
 
Kommunchefen får i uppdrag att justera följande mål: 
 
Mod och framtidstro: 
Kommunens medarbetare rekommenderar Oxelösund som arbetsgivare: 
Målvärde 2021 ändras till 70% 
Kommunens medarbetare upplever att idéer tas emot och hanteras på ett bra sätt: 
Målvärde 2021 ändras till 49% 
God folkhälsa: 
Andelen elever i årskurs 7 och 9 som röker, minskar över tid: 
Målvärde 2020 åk 9 ändras till 9% 
Andelen elever i årskurs 7 och 9 som druckit alkohol, minskar över tid: 
Målvärde 2021 åk 7 ändras till 33%, målvärdet 2022 åk 7 ändras till 30% 
Målvärdet 2021 åk 9 ändras till 25%, målvärdet 2022 åk 9 ändras till 22% 
Trygg och värdig ålderdom: 
Äldre på särskilt boende är nöjda med den mat som serveras: 
Målvärdet 2020 ändras till 77% 
Hållbar utveckling: 
Kommunens medarbetare känner sig engagerade i sina arbetsuppgifter: 
Målvärdet 2021 ändras till att bibehålla nivån 90% 
 
Patrik Renfors (V) yrkar bifall till Linus Fogels (S) ändringsyrkanden. 

 
Dag Bergentoft (M) yrkar avslag på Linus Fogels (S) yrkande. 
Katarina Berg (M), Klas Lundberg (L), Jan-Eric Eriksson (SD) yrkar bifall till Dag 
Bergentofts (M) avslagsyrkande. 
 
Dag Bergentoft (M) Klas Lundberg (L) Jan-Eric Eriksson (SD). Katarina Berg (M) 
yrkar bifall till framskrivet förslag.  
 
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels framskrivet förslag ihop 
med Linus Fogels (S) tilläggsyrkanden, och dels Dag Bergentofts (M) förslag om 
bifall till framskrivet förslag utan ändringar. 
 
Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Linus Fogels (S) förslag.  
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Reservation 
 
Klas Lundberg (L), Katarina Berg (M), Jan-Eric Eriksson (SD) reserverar sig mot 
beslutet.  
 
Dag Bergentoft (M) reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 
 
Verksamhetsplanen är på förhand ett genomarbetat förslag. Det visade sig att planen hade 
ett antal målvärden som tyvärr hade blivit felskrivna. Därför hade planen återremitterats vid 
tidigare sammanträde 
Vid dagens sammanträde var värdena tillrättalagda. Trots detta förslår Linus Fogel vid 
sittande sammanträde väldigt många ändringar till målvärden. 
Att vid sittande bord kunna göra en bedömning vilka konsekvenser ändringarna skulle få var 
helt omöjligt. Det är heller inte en bra modell att komma med så många ändringar. Det kan 
också ifrågasättas vad meningen är att ändra 1 % i något enstaka målvärde. 
Förslaget skulle dragits redan vid ärendeberedningen och där gjort bedömningen. 
Enkelt uttryckt kan sägas att det är gissel att inkomma med alla dessa ändringar vid 
sittande sammanträde. 
 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunchef (FÅ) 
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Kommunstyrelsen    
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   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 12        Dnr KS.2019.148               
 
 
Genomlysning av kommunstyrelsen  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Genomlysning genomförs under 2020 för att undersöka om Kommunstyrelsens verksamhet 
är effektiv.  
Genomlysningen inriktas på ekonomifunktion, inköpsfunktion, HR-/personalfunktion, 
kanslifunktion, kommunikations-/servicefunktion och stabsfunktion.  
Kommunchefen ges i uppdrag att genomföra genomlysning och uppdraget finansieras inom 
ramen för Kommunchefens budget. 
 
Sammanfattning 
 
De tre senaste åren har två av kommunens större verksamheter och nämnder genomlysts. 
Genomlysningar är ett arbetssätt som används för att konstatera om den verksamhet som 
bedrivs i kommunen är effektiv i jämförelse med andra kommuner eller om det finns 
förbättringsområden kopplade till kvalitet eller effektivitet. Genomlysningarna utgör underlag 
för beslut om prioriteringar och beslut om utveckling av verksamhet inom kommunen. Den 
senaste genomlysningen skedde 2019 av Vård och omsorgsnämndens verksamheter vilket 
resulterat i det förändrings- och förbättringsarbete som nu sker i kommunens äldreomsorg 
och sociala omsorg. 
Inom ramen för MBB 2021—23, dvs budgetprocess för budget 2021—23, har kommunens 
budgetberedning diskuterat om ytterligare verksamhets ska genomlysas. Förslag har väckts 
om att Kommunstyrelsens verksamhet bör genomlysas under 2020. 
Vilka verksamheter som organiseras under Kommunstyrelsen varierar stort mellan olika 
kommuner. Genomlysningen föreslås därmed fokuseras till de verksamheter som oavsett 
om de lyder under Kommunstyrelsen eller ej är centralt organiserade. Detta innebär att 
genomlysningen av Kommunstyrelsens verksamhet föreslås fokuseras till ekonomifunktion, 
inköpsfunktion, HR-/personalfunktion, kanslifunktion, kommunikations-
/kommunservicefunktion och stabsfunktion.  
För genomförande av genomlysningen föreslås extern part anlitas via gängse upphandling. 
Kostnaderna för genomlysningen beräknas till 350 tkr. Uppdraget föreslås finansieras inom 
ramen för kommunchefens budget vilken innehåller budget för konsultkostnader 
motsvarande uppskattad kostnad för uppdraget.  
Kommunchefen föreslås ges i uppdrag att genomlysa Kommunstyrelsens 
verksamhet inriktad på ekonomifunktion, inköpsfunktion, HR-/personalfunktion, 
kanslifunktion, kommunikations-/servicefunktion och stabsfunktion. 
Genomlysningen föreslås genomföras för att besvara frågan om 
Kommunstyrelsens verksamheter är effektiv i jämförelse med andra kommuner. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks Genomlysning av Kommunstyrelsen 2020  



 

Sammanträdesprotokoll Blad 21  
  
Sammanträdesdatum 
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Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Genomlysning genomförs under 2020 för att undersöka om Kommunstyrelsens verksamhet 
är effektiv.  
Genomlysningen inriktas på ekonomifunktion, inköpsfunktion, HR-/personalfunktion, 
kanslifunktion, kommunikations-/servicefunktion och stabsfunktion.  
Kommunchefen ges i uppdrag att genomföra genomlysning och uppdraget finansieras inom 
ramen för Kommunchefens budget. 
 
 
Förslag 
 
Patrik Renfors (V), Linus Fogel (S), Klas Lundberg (L), Dag Bergentoft (M), Britta 
Bergström (S) Jan-Eric Eriksson (SD) Catharina Fredriksson (S) yrkar bifall till 
framskrivet förslag. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunchef (FÅ) 
Utbildningsnämnd (FK) 
Vård- och omsorgsnämnd (FK) 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd (FK) 
Kultur- och fritidsnämnd (FK) 
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Ks § 13        Dnr KS.2019.144               
 
 
Vård- och omsorgsnämndens äskande av medel till drift för 
gruppbostad och annan särskilt anpassad bostad för vuxna 2020  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1.Tillskjuta 3 750 tkr till Vård- och Omsorgsnämnden för drift- och personalkostnader som 
uppkommer i samband med inrättande av temporära bostäder i enlighet lagen om stöd och 
service för vissa funktionshindrade -LSS. 
2.Finansieringen på 3 750 tkr sker via finansförvaltningen, finansiella 
verksamhetskostnader. 
 
 
Sammanfattning 
 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-21 beslutades att pausa projektet 
byggnationslösning av ny gruppbostad för LSS genom ombyggnation av Kustbostäders 
lokaler vid Sjögatan 30 och att uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till 
Kommunstyrelsens sammanträde i oktober jämföra alternativen: 

• Byggnationslösning av ny gruppbostad för LSS genom ombyggnation av 
Kustbostäders lokaler vid Sjögatan 30 med de nya förutsättningarna. 

• Annan extern fastighetsägare bygger ny gruppbostad för LSS. 

• Kommunen bygger i egen regi ny gruppbostad för LSS. 

• Ev. annat övrigt alternativ. 
 
Behov av att erbjuda brukare bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad 
bostad för vuxna i enlighet med lagstiftningen är påtagligt redan idag.  
Brukare som erhållit beslut om sådant boende och där kommunen inte lyckas verkställa 
beslutet inom viss tid kan resultera i att Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) ansöker 
hos domstol att kommunen ska ådömas en särskild avgift (vite) för oskäligt dröjsmål av 
verkställighet. En sådan avgift är i storleksordningen 100 tkr per månad och beslut.  
Verksamheten har för avsikt att inrätta ett antal temporära bostäder i avvaktan på att 
kommunen kan erbjuda en permanent lösning. För att tillgodose aktuellt behov av 
gruppbostäder/särskilt anpassade bostäder samt servicebostäder begär Vård-och 
Omsorgsnämnden tillkommande anslagsfinansiering med totalt 4 500 tkr för 2020. Anslaget 
avser att bekosta driftskostnader för ny gruppbostad i sedan tidigare befintliga lokaler på 
Folkegatan med motsvarande ca 4 350 tkr, samt därtill lokalkostnader med motsvarande ca 
150 tkr.  
 
 
Vård- och omsorgsnämnden beräknar att starta verksamheten 1 mars 2020. Den 
beräknande helårskostnaden för gruppbostäder/särskilt anpassade bostäder samt 
servicebostäder är 4 500 tkr. Kommunstyrelseförvaltningens förslag är därför att tillskjuta 
3 750 tkr i ökade anslag till Vård- och Omsorgsnämnden för ovanstående ändamål. 
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Finansieringen på 3 750 tkr för 2020 sker via budgeterade medel 4 500 tkr på 
finansförvaltningen, finansiella verksamhetskostnader. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
1.Tillskjuta 3 750 tkr till Vård- och Omsorgsnämnden för drift- och personalkostnader som 
uppkommer i samband med inrättande av temporära bostäder i enlighet lagen om stöd och 
service för vissa funktionshindrade -LSS. 
2.Finansieringen på 3 750 tkr sker via finansförvaltningen, finansiella 
verksamhetskostnader. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Controller (FÅ) 
Förvaltningschef, SOF (FK) 
Verksamhetsekonom, VON (FK) 
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Ks § 14        Dnr KS.2012.133               
 
 
Uppgradering av kablage och ställverk för solpaneler på 
Oxelöskolan  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Förbereda matning och ställverk på Oxelöskolan för en solcellsanläggning på totalt 175 kW 
till en kostnad av 170 TSEK. Finansiering sker ur Kommunstyrelsens investeringsreserv för 
2020.  

2. Attestant för projektet är Fastighetsekonom Sarah Heltborg. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen fattade beslut den 19 december 2018 att bygga en ny F-6 skola på 
fastigheten Idegranen 1. Skolan har 5 förskoleavdelningar och utrymme för ca 60 barn i 
varje årskurs. Skolan kommer också att inrymma kommunens musikskola och 
grundsärskola. Totalt är skolan projekterad för 520 barn. 
Vid beslutet om byggnation togs också beslut att den nya skolan skulle förses med en 
solcellsanläggning på 30 kW.  
Den fysiska takytan erbjuder möjlighet att placera en betydligt större solcellsanläggning där 
och att förbereda detta nu i byggskedet är betydligt billigare än att göra detta vid ett senare 
tillfälle.  
Därför föreslås att denna kompletterande investering görs nu redan vid 
byggnationen av skolan. Totalt föreslås att matning och ställverk dimensioneras för 
att klara en solcellsanläggning om 175 kW vilket motsvarar en maximal utbyggnad 
av takytan. Finansiering föreslås ske ur KS investeringsreserv för 2020. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Förbereda Oxelöskolan för en större solcellsanläggning  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 

1. Förbereda matning och ställverk på Oxelöskolan för en solcellsanläggning på totalt 175 kW 
till en kostnad av 170 TSEK. Finansiering sker ur Kommunstyrelsens investeringsreserv för 
2020.  

2. Attestant för projektet är Fastighetsekonom Sarah Heltborg. 
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______ 
 
Beslut till: 
Kommunchef (FK) 
Ekonomichef (FÅ) 
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Ks § 15        Dnr KS.2019.149               
 
 
Antagande och finansiering av konstprogram Oxelöskolan   
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Konstprogram för Oxelöskolan antas. 
Budget för konstnärlig utsmyckning av Oxelöskolan inklusive konsultkostnader fastställs till 
2 mkr. 
Kommunchef ges i uppdrag att konstnärlig utsmyckning av Oxelöskolan sker enligt antaget 
konstprogram. 
Finansiering sker ur KS investeringsreserv 2020. 
Sarah Heltborg Ronélius, fastighetsekonom, utses som attestant för projektet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Vi byggnation av kommunala verksamhetslokaler är det gängse att budget avsätts för 
konstnärlig utsmyckning av lokalerna. I ett gemensamt arbete mellan projektgrupp och 
styrgrupp för Oxelöskolan samt Kultur och Fritidsförvaltningen har förslag utarbetats om hur 
konstnärlig utsmyckning bör hanteras vid byggnation av Oxelöskolan. Enligt förslaget sker 
den konstnärliga utsmyckningen enligt ett konstprogram.  
Budgeten för byggnationen av Oxelöskolan är på 220 miljoner kronor. Föreslagen budgeten 
för den konstnärliga utsmyckningen och konstkonsulten är 2 miljoner kronor vilket 
motsvarar 0,9 % av skolprojektets totala budget.    
Det föreslagna konstprogrammet utgår från användarnas perspektiv och arbetar utifrån 
nyckelord som integration, trygghet, utomhuspedagogik, lek, flexibilitet, fantasi, aktivitet, 
lärande engagerat, miljö och hälsa. Fokus i arbetet kommer att ligga på funktionell konst 
runt entréer, utemiljöer, och gemensamma ytor utifrån ett scenografiskt perspektiv. 
Urvalsprocessen kommer att genomföras i olika steg. Efter att intresseanmälningar 
inkommit som uppfyller kravet för kommunal upphandling och konstprojektets kriterier utser 
utvärderings-/samrådsgruppen tre konstnärer som mot ett arvode får lämna ett anbud och 
skissförslag. Därefter efter inlämnade anbud och skissförslag utser utvärderings-
/samrådsgruppen den eller de konstnärer som tilldelas uppdraget. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks Konstnärlig utsmyckning Oxelöskolan 
Protokoll 2019-12-11 - Kfn §53 
Konstprogram Oxelösundskolan  
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Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Konstprogram för Oxelöskolan antas. 
Budget för konstnärlig utsmyckning av Oxelöskolan inklusive konsultkostnader fastställs till 
2 mkr. 
Kommunchef ges i uppdrag att konstnärlig utsmyckning av Oxelöskolan sker enligt antaget 
konstprogram. 
Finansiering sker ur KS investeringsreserv 2020. 
Sarah Heltborg Ronélius, fastighetsekonom, utses som attestant för projektet. 
 
 
Förslag 
 
Dag Bergentoft (M) yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde.  
Katarina Berg (M), Jan-Eric Eriksson (SD) yrkar bifall till Dag Bergentofts (M) 
förslag. 
 
 
Patrik Renfors (V), Catharina Fredriksson (S), Linus Fogel (S), Britta Bergström 
(S), yrkar bifall till framskrivet förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels framskrivet förslag och 
dels Dag Bergentofts (M) förslag om att ärendet ska bordläggas till nästkommande 
sammanträde.  
 
Ordförande börjar med att fråga om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordförande finner då att det bara finns ett förslag till beslut och att 
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.  
 
 
Reservation 
 
Dag Bergentoft (M) reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 
 
Det är brukligt att avsätta 1 % av byggkostnaden vad gäller statliga och kommunala 
nybyggnationer, till konst. Ärendet var väl genomarbetat och processen hade gått ganska 
långt. Reservanterna är i grunden positiv till investeringen om 2 miljoner kronor (0,9 %) men 
med anledning senaste veckans uppkomst av ett underskott inom utbildningsverksamheten 
för 2020 med 35 miljoner kronor så är inte förslaget lika självklart. 
Det ligger nu ett förslag att utreda F-9 skolor, även för Oxelö skolan som är tänkt F-6 skola. 
Det känns inte rätt att i detta läge satsa dessa 2 miljoner kronor då kommunstyrelse-
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förvaltningen har stora framtida investeringar i skolfastigheter. Med detta resonemang 
skulle ärendet helt avslås. 
Å andra sidan så kan den konstnärliga utsmyckningen förändras beroende på om 
Oxelöskolan förändras från en tänkt F-6 skola till en F-9 skola. Då ska också 
kommunstyrelsen ta ansvar för den pågående utredningen och inte fatta förhastade 
beslut. Det handlar om mycket pengar – 2 miljoner kronor. Därför förslog 
reservanterna att ärendet skulle bordläggas för att vid nästa sammanträde i 
kommunstyrelsen, med bättre vetskap, fatta rätt beslut. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunchef (FÅ) 
Projektledare Oxelöskolan (FK) 
Kultur och fritidsnämnden (FK) 
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Ks § 16        Dnr KS.2019.151               
 
 
Godkännande om att ta upp investeringskostnad på 
restvärdeslistan Jogersö camping  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Godkännande av att ta upp föreslagen investering på restvärdeslistan. 
 
Sammanfattning 
 
Hyresgäst vid Jogersö camping har investerat i två villavagnar samt utbyggnad av altan 
inklusive tak vid receptionsbyggnad till en sammanlagd kostnad av 331 tkr och önskar få 
detta godkänt som investeringskostnad och tillagt på restvärdeslistan med en 
avskrivningstakt på 15 år. 
Villavagnarna har en modern standard med ett lättare pentry som innefattar kokplatta, 
kylskåp, ej vatten/avlopp. Större altan med altantak möjliggör att flera kan äta ute även vid 
sämre väderlek. 
Ovanstående investeringar höjer standarden på campingen och 
kommunstyrelseförvaltningen lyfter där med förslaget om att lägga detta på 
restvärdeslistan. 
Kommunstyrelseförvaltningen vill förtydliga att inverteringar som hyresgästen på campingen 
önskar få tillagda på restvärdeslistan ska fortsättningsvis aviseras till 
Kommunstyrelseförvaltningen i början av året. Investeringsförslag ska beredas som ett 
ärende till kommunstyrelsen för beslut innan investeringen utförs.  
Restvärdeslistan uppdateras med ny summering samt ett förtydligande att beloppet 
är angivet exklusive moms. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Godkännande om att ta upp investeringskostnad på restvärdeslistan 
Jogersö camping 
Avtal -Restva¨rdeslista Jogerso¨ 20191223  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkännande av att ta upp föreslagen investering på restvärdeslistan. 
 
Förslag 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 30  
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen  2020-01-29  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Dag Bergentoft (M), Linus Fogel (S), Jan-Eric Eriksson (SD), Patrik Renfors (V) 
yrkar bifall till framskrivet förslag. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Sarah Heltborg (FK) 
Kustbostäder (FÅ) 
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Ks § 17        Dnr KS.2020.4               
 
 
Information från kommunalrådet och kommunchefen  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson (S) informerar om: 
 
- Medlemssamråd med Kommuninvest.  
- Kommunstyrelseordförande träff med Stockholm Business Alliance 
 
 
Kommunchef Johan Persson informerar om: 
 
- Rekrytering av näringslivsstrateg. 
- Rekrytering av kommunstrateg. 
- Ramavtalet för beläggningsarbeten har blivit uppsagt, och en ny upphandling 

görs. 
- Sopplunch för investerare och byggare till Nyköpingsregionen där Oxelösund 
ingår. 
- Eventuell kommande företagsetablering.  
- Detaljplan hamnen.  
 
 
______ 
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Ks § 18        Dnr KS.2020.5               
 
 
Delgivningar  
 
 
 
Delges 
 
Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt 
finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och 
laboratorietekniska industrin 
Protokoll gemensamma patientnämnden 16 december 2019 
Utdrag Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd § 60 191209 Detaljbudget 2020 
Nyköpings-Oxelösunds Överförmyndarnämnd 
Utdrag Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd § 61 191209 Ekonomisk uppföljning 
per oktober 2019 för Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd 
Protokoll från Nyköping Oxelösunds Gemensamma Servicenämnd 191203 
 
 
______ 
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Ks § 19        Dnr KS.2020.6               
 
 
Redovisning av delegationsbeslut  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Godkänner redovisningen.  
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa 
beslut skall 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 2020-01-29 
Beslutsfattare 
 

Beslutsdatu
m 

Punkt i 
del. Ordn 

Beslutets innehåll i korthet 
 

Beslutet 
hittas 

Catharina Fredriksson 191121 A8 Samråd Nylund – Oxelösund  

 
Katarina Haddon 

 
191107 

 
D9 

Beslut om avveckling av övrig 
personal efter särskild 
överenskommelse 

 

Pia Adler 191203 D.3 Provanställning 6 mån 
ungdomsstödjare, O.K. 

Personakt 

Sara Littorin/Malin 
Linden 

191101-
191130 

B.12 Avslag BAB-diariet 

 
Sara Littorin/Malin 
Lindèn 

191101 – 
191130 
 

B.12 Bifall                                      
 

BAB-diariet 

Henny Larsson 1911-01- 
19-11-31 

D.3 Nyanställda i november månad Castor 

Catharina Fredriksson 2019-12-06 A.6 Fortsatt förordnande, 
biträdande 
säkerhetsskyddschef 

Castor, 
KS.2019.39 

Thomas Hermansson 2019-12-12 A.11 Beslut om sekretess av 
handlingar (kontrakt) 

Castor 
2017.17 

Thomas Hermansson 2019-12-13 A.11 Beslut om sekretess av 
handlingar (fakturor) 

Castor 
2017.17 

Richard Andersson 2019-12-16 F.4 Signering Avtal Mashie Avtalsdataba
sen 

Richard Andersson 2019-12-10 F.3 Tilldelning Upphandling Castor 
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Gatusopning 

Johan Persson 2019-12-11 C.13 Attestantförteckning Personakt 

Åsa Berg 2019-12-03 D.3 Visstidsanställning 
socialsekreterare ekbistånd 

Personakt 

Catharina Fredriksson 2019-12-19 A.6 Yttrande i samråd till FTI Castor 

Camilla Norrgård 
Sundberg 

2019-12-19 D.3 Visstidsanställning, miljö- och 
hälsoskyddsinspektör, 2020-
01-01 – 2020-12-31 (timanst) 

Personakt 

Camilla Norrgård 
Sundberg 

2019-12-19 D.3 Lönetillägg samordnare Personakt 

Camilla Norrgård 
Sundberg 

2019-12-16 D.3 Tillsvidareanställning 
bygglovshandläggare 

Personakt 
 
 

Maria Malmberg/Kjell 
Andersson 

2019-12-20 B.8 Avtalsservitut ledning inom 
Oxelö 7:50 

Castor 

Sara Littorin/Malin 
Lindèn 

19-12-01 – 
19-12-31 
 

B.12 Bifall                                      
 

BAB-diariet 

Henny Larsson 19-12-27 
 

A.11 Beslut om Sekretess anbud                                     
 

Castor 

Johan Persson 

200108 

C1 Beslut starta 
investeringsprojekt, 
underhållsarbeten i skärgården 
inför sommarsäsong 2020 

Ekonomi  

Kjell Andersson/ 
Maria Malmberg 

2019-12-01- 
2019-12-31 

B.9 
Avtal båtplatser 

Castor 

Kjell Andersson/ 
Maria Malmberg 

2019-12-01-
2019-12-31 

B.4 
Försäljning fastigheter 

Castor 

Kjell Andersson/ 
Maria Malmberg 

2019-12-01-
2019-12-31 

B.11 Avtal om 
bostadsarrende/lägenhetsarre
nde 

Castor 

Maria Malmberg 2019-12-18 A.17 Yttrande bygglovsremiss Castor 

Margrita Sjöqvist 

2019-12-31 

C.5 Avskrivning av osäkra 
fordringar <25 000 kr, 
samlingslista november-
december 2019 

Ekonomi 

 
 
 
______ 
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Ks § 20        Dnr KS.2020.5               
 
 
Balanslistan  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Balanslistan gås igenom och läggs till handlingarna.  
 
 
______ 
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Ks § 21        Dnr KS.2019.143               
 
 
Styrdokument 2019  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Redovisningen godkänns. 
2. Kommunchefen ges i uppdrag att se över och undersöka relevansen för de styrdokument 

där dessa uppgifter saknas, samt att återkomma med eventuellt förslag till åtgärd. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige antog 2012 och 2013 riktlinjer för kommunens styrdokument (KF 2012 
§ 23, KF 2013 § 49). I samband med beslutet 2012 fick kommunstyrelsen i uppdrag att en 
gång per år redovisa aktuella styrdokument till kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelseförvaltningen har samordnat en inventering av kommunens styrdokument 
per december 2019 och upprättat en förteckning över dessa. Totalt 142 styrdokument 
redovisas. 
För ett flertal av styrdokumenten saknas uppgifter om dokumentens relevans. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunchefen ges i uppdrag att 
se över och undersöka relevansen för dessa styrdokument samt återkomma med 
eventuellt förslag till åtgärd. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ksf 2019-12-30 
Förteckning, kommunens styrdokument 2019, version 2020-01-03.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 

1. Redovisningen godkänns. 
2. Kommunchefen ges i uppdrag att se över och undersöka relevansen för de 

styrdokument där dessa uppgifter saknas, samt att återkomma med eventuellt förslag 
till åtgärd. 

 
______ 
 
Beslut till: 
Säkerhetsstrateg/utredare (FK) 
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Ks § 22        Dnr KS.2019.122               
 
 
Donationsfonden ansökan om permutation  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Permutation görs av gymnasieskolans stipendiefond med förändringen att stipendiet delas 
ut till elev/elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som studerar på gymnasiet.  
Finansieringen av ansökan till Kammarkollegiet på ca 10 000 kr sker via stiftelsens kapital. 
 
 
Sammanfattning 
 
Stiftelsen för utgivande av premier till elev/elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som 
studerar på gymnasiet i Oxelösund instiftades år 1963 och det egna kapitalet uppgick 2018 
till 376 790 kr. Syftet med stiftelsen är att befrämja flit, uppmuntra studier, utbildning etc. 
Oxelösunds kommun förvaltar idag en stiftelse som har till ändamål att dela ut medel till 
elever som är folkbokförda i Oxelösund samt studerar vid gymnasiet i Oxelösund. Till följd 
av att Oxelösund inte längre har någon gymnasieskola stämmer inte gåvobrevet med 
nuvarande organisation och detta innebär att det inte är möjligt att dela ut några medel i 
dagsläget.  
För att fonden fortsättningsvis ska kunna delas ut behöver förändringar i reglerna för 
utdelning göras (permuteras). Förslag på ändringen är: stipendiet delas ut till elev/elever 
folkbokförda i Oxelösunds kommun som studerar på gymnasiet. Detta möjliggör att elever 
folkbokförda i Oxelösund som studerar på gymnasier utanför Oxelösund kommer att ta del 
av stipendiet. 
 
Beslutsunderlag 
Donationsfonden ansökan om permutation 
Donationsfonder beslut KS 2008 Ks§9 
Donationsfonder Gåvobrev  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Permutation görs av gymnasieskolans stipendiefond med förändringen att stipendiet delas 
ut till elev/elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som studerar på gymnasiet.  
Finansieringen av ansökan till Kammarkollegiet på ca 10 000 kr sker via stiftelsens kapital. 
 
 
______ 
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Beslut till: 
Hanna Taflin (FÅ) 
Ekonomichef (FK) 
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Ks § 23        Dnr KS.2019.54               
 
 
Svar på motion om Etablering av trafikpark inom Oxelösunds 
kommun  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Motionen avslås. 
 
 
Sammanfattning 
 
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-03 § 47 lämnade Jan-Eric Eriksson (SD), 
Jannike Zetterman (SD) och Leif Winnsberger (SD) in en motion angående Etablering av 
trafikpark inom Oxelösunds kommun. 
”Bakgrunden till denna motion är att vi har ca 1400 barn i förskoleåldern samt i årsklasserna 
1-6. Därför ser vi att barn får en vägledning till hur trafiken fungerar med att kunna få träna 
och öka förståelsen i en inhägnad trafikpark. Det finns blott några få trafikskolor/parker för 
barn i vårt land." 

 

Yrkanden: 

·Att utreda möjligheten till en barntrafikskola/park. 

·Att i utredningen ta med dom goda exemplen ifrån barntrafikskolan på Fredriksborg.  

·Att i utredningen ta med möjligheterna till finansiering med sponsring. 

·Att i utredningen ta med värdet av den styrka detta kunde ge Oxelösunds kommuns 
varumärke." 

Motionen överlämnades till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som den 2019-09-18 § 
82 inkom med följande yttrande 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ser inte detta som ett kommunalt uppdrag. I 
dagsläget har kommunen en allt mer ansträngd ekonomi så denna typ av projekt kan inte 
prioriteras. 

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2019-11-27 §202 med motiveringen att 
säkerställa kommunens ansvar och roll i förhållande till vad motionären föreslår. 
Kommunstyrelseförvaltningen har berett frågan och kommit fram till slutsatsen att motionen 
bör avslås enligt följande. 
Sverigedemokraterna belyser i sin motion ett i samhället viktigt ämne nämligen 
trafiksäkerhet för barn. Dock så är det av motionen svårt att skapa sig en bild av 
om parken är tänkt främst för barn och skolor i Oxelösunds kommun eller om 
tanken är att den ska drivas likt en lekpark med inträde och allmänna öppettider. 
Oavsett vilket är det inte att anse som kommunal kärnverksamhet och skulle 
dessutom innebära en stor investeringskostnad för kommunen. 
Sverigedemokraterna föreslår att kommunen ska utreda om projektet kan 
finansieras via sponsring. Sponsring är ett mycket osäkert sätt att bygga 
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finansieringen på då denna kan försvinna och kommunen då ensam skulle få svara 
för drift och underhållskostnad för trafikparken. Det finns heller inga klara samband 
mellan en trafikpark och barns ökade medvetenhet i trafiken. Enligt en 
sammanställning av forskning som gjorts av professor Pia Björklid vid Stockholms 
universitet kan försök till att åstadkomma beteendeförändringar hos barn till och 
med öka risken för olyckor då barnen istället överskattar sin trafikförmåga och då 
tenderar till att ta större risker. Barn har en tendens att bete sig helt rätt när något 
utförs i kontrollerade former men i verkliga situationer kan detta leda till att barnen 
istället utsätter sig för ett ökat risktagande. I läroplanen för grundskolan finns ett 
avsnitt om trafikkunskap och trafikvett med. Dessa är bra när det kommer till att 
skapa en viss teoretisk förståelse men för den praktiska kunskapen behöver 
eleverna röra sig i och utsättas för naturliga situationer i trafiken. Att 
beteendemodifikationsmodeller inte fungerar för barns trafiksäkerhet beror enligt 
flera svenska och internationella studier på att barn före 12 års ålder saknar 
förutsättningar att sprida sin uppmärksamhet på det sätt som krävs i trafiken, samt 
att barnen har en begränsad syn och hörselutveckling och att barnen dessutom har 
svårt att koncentrera sig på med än en sak i taget. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Återremiss Svar på motion om etablering av trafikpark inom 
Oxelösunds kommun 
Protokoll 2019-11-27 - Ks § 202 
Yttrande från Miljö och samhällsbyggnadsnämnden gällande motion om etablering av 
trafikpark inom Oxelösunds kommun.docx 
Protokoll 2019-04-03 - Kf §47 
Motion om etablering av en trafikpark inom Oxelösunds kommun  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Motionen avslås. 
 
Förslag 
 
Jan-Eric Eriksson (SD) yrkar bifall till framskrivet förslag.  
 
______ 
 
Beslut till: 
Motionären (FK) 
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Ks § 24        Dnr KS.2019.47               
 
 
Taxor 2020  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Taxa för bygglov, plan, mät- och kartverksamhet 2020 fastställs. 
2. Beslutet gäller från och med 14 februari 2020. 
3. Beslutet justeras direkt. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige fastställde 2019-10-16 (KF 2019, §115) taxa 2020 för bygglov, plan-, 
mät- samt kartverksamhet.  Efter fullmäktiges beslut har miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden noterat ett behov av ändringar i taxan och har utarbetat förslag 
till ny taxa. 
En av förändringarna är att istället för att taxan för bygglov och startbesked/ slutbesked 
delas 50/50 så läggs 1/3 på bygglovet och 2/3 på startbesked /slutbesked. Detta är för att 
en större del av kostnaden ska tas ut vid startbesked, det vill säga i närmre anslutning till 
arbetet med beskedet. 
Avgiften för avvisat ärende höjs från 500 kr till 2000 kr och återtaget ärende efter 
kommunicering från 1000 kr till 2000 kr. Dessa höjningar görs eftersom det lagts ner  
tid på ärendena innan de avvisas eller återtas. Andra ändringar är mer redaktionella, till 
exempel har 25 % ändrats till ¼. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår (MSN 2019-12-17, § 116) 
kommunfullmäktige att fastställa taxan att gälla från och med det datum den beslutas i 
kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att tillägga. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ksf 2020-01-07 
Protokoll20191217Msn116_352955.docx 
Taxaforbygglovplanmatochkartverksamhet2020docx_351551.docx  
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Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Taxa för bygglov, plan, mät- och kartverksamhet 2020 fastställs. 
2. Beslutet gäller från och med 14 februari 2020. 
3. Beslutet justeras direkt. 

 
 
______ 
 
Beslut till: 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FÅ) 
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Ks § 25        Dnr PLAN.2017.11               
 
 
Detaljplan för del av Stjärnholm 5:37  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Detaljplanen med tillhörande planhandlingar antas. 
 
 
Sammanfattning 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fick 2018-03-21 i uppdrag av Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en detaljplan för rubricerat område. Beställare är 
Mark och Exploatering under Kommunstyrelseförvaltningen efter ett kommunstyrelsebeslut 
2018-01-31 om att medge ansökan om planbesked. Planområdet ligger direkt nordost om 
Peterslundsskolan och utgörs idag av skog, kantat av gång- och cykelvägar. I ansökan 
fanns önskemål om att kunna uppföra fler än 15 radhus inom området, något som i 
antagandehandlingarna föreslås minskas till max 14 stycken, då ytan för kvartersmark 
minskats. Förslaget är dock att de 3610 m2 kvartersmark för bostäder som återstår lämnas 
öppna även för andra typer av exploateringar än rad- och kedjehus.   
 
Granskning av detaljplanen hölls under perioden 2019-09-07 – 2019-09-24, under vilket  
6 yttranden inkom varav 4 med erinran. Länsstyrelsen hade synpunkter om brister i 
redovisningen av dagvattenfrågan och hur hänsyn är tagen till detaljplanens 
naturinventering, denna har hanterats genom en minskning av området med kvartersmark 
för bostäder.    

• Planförslaget innebär i huvuddrag att: 
• Byggrätter för bebyggelse med en högsta nockhöjd på 8 meter skapas längs med 

den befintliga gång-/cykelvägen mellan Hagtornsvägen och Tranbärsvägen. 
Strukturen följer den befintliga i området och bebyggelsen kan bestå av antingen 
sammanbyggda eller fristående hus. 

• För sammanbyggda hus är högsta exploatering 40 % av fastighetsarean. För 
fristående föreslås byggrätten vara högst 210m2 byggnadsarea och högst 270m2 
bruttoarea. Mot allmänning placeras prick eller korsmark. Intentionen har varit att 
bevara områdets karaktär vad gäller byggnadshöjd och placering i landskapet. 

• Gång-/cykelvägen mellan Tranbärsvägen och Hagtornsvägen breddas för att 
möjliggöra angöring för tillkommande bostäder. Trafikområdet är begränsat till max  
8 meters bredd. Även i fortsättningen ska trafiken kunna separeras i området. 

En av kommunens gröna kilar som löper genom området blir smalare, men 
säkerställs genom att södra delen av planområdet ges användningen Natur. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Vinbäret (Del av Stjärnholm 5:37) - antagande Kf 
Plankarta Vinbäret (Del av Stjärnholm 5:37)_Antagandehanding_2020-01-10 
Planbeskrivning Vinbäret (Del av Stjärnholm 5.37)_Antagandehandling 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen  2020-01-29  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Granskningsutlåtande Vinbäret (Del av Stjärnholm 5.37)_Antagandehandling  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Detaljplanen med tillhörande planhandlingar antas. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för åtgärd. 
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Ks § 26        Dnr KS.2019.105               
 
 
Justering av budget med anledning av statsbidrag  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Extra statsbidrag för de kommuner som utifrån sin befolkning tagit emot mest nyanlända 
på 1,5 mkr fördelas till nämnderna enligt samma princip som schablonersättningen. 
2.Statsbidraget fördelas enligt följande: 
Utbildningsnämnden 930 tkr. 
Vård- och Omsorgsnämnden 466 tkr. 
Kommunstyrelsen 52 tkr. 
Kultur- och Fritidsnämnden 52 tkr. 
 
 
Sammanfattning 
 
I regeringens budgetproposition hösten 2019 presenterades ett nytt statsbidrag som inte var 
känt sedan tidigare. Detta statsbidrag var ej heller medräknat i den budget som 
Kommunfullmäktige tog 2019-10-16 § 112. Detta statsbidrag är avsett för de 44 kommuner 
som i förhållande till sin befolkning har tagit emot flest nyanlända. Statsbidraget som 
förmedlas är 1,5 mkr, avser ett engångsbelopp för 2020 och är inte är inte behäftat med 
några krav på när och hur kommunerna skall använda det. 
 
Kommunstyrelseförvaltnings förslag är att detta extra statsbidrag delas ut enligt samma 
princip som kommunen använder avseende schablonersättningen för nyanlända. Om 
förslaget antas innebär det att nämnderna erhåller nedanstående ökade anslag: 
Vård- och omsorgsnämnden     466 tkr 
Utbildningsnämnden     930 tkr  
Kommunstyrelsen       52 tkr   
Kultur- och Fritidsnämnden      52 tkr  
Totalt   1 500 tkr 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks Justering av budget med anledning av nytt statsbidrag  
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Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Extra statsbidrag för de kommuner som utifrån sin befolkning tagit emot mest nyanlända 
på 1,5 mkr fördelas till nämnderna enligt samma princip som schablonersättningen. 
2.Statsbidraget fördelas enligt följande: 
Utbildningsnämnden 930 tkr. 
Vård- och Omsorgsnämnden 466 tkr. 
Kommunstyrelsen 52 tkr. 
Kultur- och Fritidsnämnden 52 tkr. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Ekonomichef (FÅ) 
Kommunchef (FK) 
Vård- och omsorgsnämnd (FK) 
Utbildningsnämnd (FK) 
Kultur och fritidsnämnd (FK) 
 
 
 


