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Kommunstyrelsen    
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Beslutande Catharina Fredriksson (S)   
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 Patrik Renfors (V)   
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deltagare   
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 Jennie Astbrant Integrationsstrateg 
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 Svitlana Jelisic Dataskyddsombud (Med via länk) 
 Pär Blom Projektledare 
  
Underskrifter Sekreterare …………………………………………… 

Thomas Hermansson 
Paragrafer 50 - 74  

    
 Ordförande …………………………………………… 

Catharina Fredriksson  

     
 Justerande ………………………………………….. 

Dag Bergentoft    
     

BEVIS 
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Datum för 
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Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
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………………………………………… 
Thomas Hermansson 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2020-04-22   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 50        Dnr KS.2020.3               
 
 
Information och föredragningar 2020  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Godkänner informationerna. 
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Pär Blom förevisar Oxelöskolan för kommunstyrelsens ledamöter. 
 
Jennie Astbrant Integrationsstrateg, Anna Bjurenborg utvecklingsledare och Sara 
Littorin kommunvägledare föredrar kommunens resultat för KKIK 2019.  
 
Svitlana Jelisic dataskyddsombud informerar om den färdigställda revisionen av 
kommunstyrelsens arbete med GDPR  
 
______ 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2020-04-22   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 51        Dnr KS.2020.40               
 
 
Offentlighet vid sammanträden  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsens sammanträden hålls tillsvidare inom stängda dörrar. 
Beslutet gäller omedelbart. 
 
Sammanfattning 
 
Vid sammanträde 2016-01-27 § 12 beslutade Kommunstyrelsen efter godkännande av 
kommunfullmäktige att hålla nämndens sammanträden öppna och offentliga för 
allmänheten. Under rådande pandemiutbrott av coronaviruset finns anledning för nämnden 
att ompröva detta beslut.  
En riskbedömning har tagits fram för kommunens nämnder och styrelsen och utifrån den 
riskbedömning föreslås att nämnder och styrelser tillsvidare håller samtliga sammanträden 
inom stängda dörrar. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Offentlighet vid sammanträden  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens sammanträden hålls tillsvidare inom stängda dörrar. 
Beslutet gäller omedelbart. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kanslienheten (FK) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2020-04-22   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 52        Dnr KS.2020.33               
 
 
Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen mars 2020  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsens egen ekonomiska uppföljning per mars godkänns. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har ett anslag på 73 106 tkr som består av en grundbudget, 72 461 tkr 
och ett tilläggsanslag, 643 tkr. 
Kommunstyrelsen förutser i nuläget ett överskott på 338 tkr för helåret 2020. Orsaken till det 
positiva utfallet är lägre personalkostnader på grund av vakanser, en positiv slutavräkning 
för kommunikationer och högre lokalkostnader framförallt hyran av Företagshuset Gnistan 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomiska uppföljning per mars 2020 för kommunstyrelsen  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens egen ekonomiska uppföljning per mars godkänns. 
 
______ 
 
Beslut till: 
CON (fk) 
Ekonomichef (fk) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2020-04-22   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 53        Dnr KS.2020.32               
 
 
Ekonomisk uppföljning för hela kommunen mars 2020  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Den ekonomiska uppföljningen per mars godkänns. 
 
Sammanfattning 
 
I mål och budget 2020 har kommunen ett årsresultat på 24,2 mkr och ett resultat enligt 
kravet på balans i kommunernas ekonomi på 24,2 mkr.  
Resultatet för 2020 kommer enligt prognosen att uppgå till 9,5 mkr, vilket är en försämring 
med -14,7 mkr gentemot budget.  
Verksamheterna bedömer ett sammanlagt budgetunderskott på -14,1 mkr, beroende på 
Kommunstyrelsens överskott med 0,3 mkr, Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
överskott med 1,7 mkr, Kultur- och fritidsnämndens överskott med 0,1 mkr, 
Utbildningsnämndens underskott -16,2 mkr. Vård- och omsorgsnämndens förväntas att 
hålla sin budget. I Utbildningsnämndens årsprognos ingår inte en preliminär avräkning på 
0,5 mkr.    
Exploateringsverksamheten bedöms att hålla sin budget på 12,2 mkr. 
I finansförvaltningen medför intäkterna från skatter och statsbidrag ett budgetöverskott på 
1,2 mkr. Prognosen är baserad på SKR:s prognos från den 13 februari och i prognosen 
ingår ingen bedömning av Coronavirus effekten. 
Kostnaderna för pensioner bedöms att bli högre än budget, -2,6 mkr. Prognosen grundas 
på beräkningar från Skandia, som görs två gånger om året. Prognosen är baserad på 
Skandias senaste prognos som gjordes i samband med årsbokslut 2019. 
Finansnettot bedöms att bli enligt budget. 
Förra årets lägre investeringstakt än budgeterat har påverkat årets avskrivningskostnader 
som är 0,9 mkr lägre än budget.  
Kommunens reserv för oförutsedda utgifter på ursprungligt 5,9 mkr. Beslut om tilldelning 
från reserven har skett på 0,8 mkr till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för finansiering 
av ökade kostnader för snöröjning i samband med ett nytt avtal. Resterande reserven på 
5,1 mkr förväntas går åt under året.  
Reserven för löneökning av prioriterade grupper på 5,0 mkr förväntas går åt under året. 
Regeringen har utlovat ersättning för finansiering av Corona relaterade 
merkostnader. Nämnderna har vidtagit åtgärder för att särredovisa Corona 
relaterade merkostnader. I dagsläget är det svårt att bedöma effekterna och de är 
inte medtagna i prognosen. 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen  2020-04-22  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning för hela kommunen per mars 2020 
Total per mars till KS  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Den ekonomiska uppföljningen per mars godkänns. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Utbildningschef (FK) 
Chef Äldreomsorgsförvaltningen (FK) 
Chef Social- och omsorgsförvaltningen (FK) 
Miljö- och samhällsbyggnadschef (FK) 
Kultur- och fritidschef (FK) 
Ekonomichef (FK) 
Redovisningschef (FK) 
Controller (FK) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2020-04-22   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 54        Dnr KS.2018.167               
 
 
Förstudie LSS-boende  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ge Kommunstyrelsens ordförande och Kommunchefen i uppdrag att ingå och underteckna 
hyresavtal med aktör i alternativ C 
 
 
Sammanfattning 
 
Utifrån prognostiserat behov 2018-11-28 av boendeplatser inom LSS är slutsatsen att 
kommunen behöver öka antalet platser inom LSS Gruppbostad med motsvarande 6 platser. 
Behovet har ökat till 12 platser sedan detta ärende var hos kommunstyrelsen 2018-11-28. 
Ökningen med ytterligare 6 platser behandlas inte i detta ärende, denna tjänsteskrivelse 
berör enbart 6 platser. 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-28 Ks § 167 godkändes förlag till 
byggnationslösning av ny gruppbostad för LSS genom ombyggnation av Kustbostäders 
lokaler vid Sjögatan 30, plan 1 Kv. Cypressen. 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-29 KS § 92 beslutade kommunstyrelsen att 
pausa projektet då nya förutsättningar tillkommit som inte motsvarade tidigare beslut. I 
samband med ärendet fick Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att till 
Kommunstyrelsens återkomma med en jämförelse av nedanstående alternativ.  

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

• Kommunen bygger i egen regi ny gruppbostad för LSS. 

• Annan extern fastighetsägare bygger ny gruppbostad för LSS. 

• Ev. annat övrigt alternativ. 
 
I detta ärende presenteras tre förslag varav ett för beslut. 
Alternativ C 
Annan extern fastighetsägare bygger ny gruppbostad för LSS 
I detta alternativ kan och skall vi inte påverka utformandet av lokalen. 
Byggnationen uppfyller kraven för ett LSS-boende, boendet har sex lägenheter i ett 
plan där de boende har en egen liten yta utomhus med altan. Planlösningen är 
yteffektiv och välplanerad. Byggnaden har en bra strategisk placering centralt nära 
två andra boenden och beräknas vara inflyttningsfärdigt redan i juni 2021. 
Hyresavtal behöver ej upphandlas enligt hyresundantaget, då kommunen inte 
specificerar utformningen av lokalen utan hyr färdig produkt.  
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen  2020-04-22  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse förslag till ny gruppbostad för LSS  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Ge Kommunstyrelsens ordförande och Kommunchefen i uppdrag att ingå och underteckna 
hyresavtal med aktör i alternativ C 
 
______ 
 
Beslut till: 
Vård och omsorgsnämnden (FK) 
Chef Social och omsorgsförvaltningen (FK) 
Kustbostäder (FK) 
Fastighetsekonom (FÅ) 
Kommunstyrelsens ordförande (FÅ) 
Kommunchef (FÅ) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2020-04-22   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 55        Dnr MEX.2020.15               
 
 
Försäljning av fastighet Montören 1 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Fastigheten Montören 1 säljs till Expertiss Holding AB för 1 730 000 kr 
Kommunchefen ges i uppdrag att upprätta köpeavtal och köpebrev för försäljning 
av del av fastigheten Montören 1 till Expertiss Holding AB 
 
 
Sammanfattning 
 
Under 2019 gjorde Mark & Exploatering flera aktiviteter kring Sundsörs industritomter. Vid 
sidan av sedvanliga periodiska träffar med företagarna genomfördes en uppdaterad 
värdering av marken för de olika industritomterna och skyltning skedde av att ledig 
företagsmark är till salu.  
Under senhösten inkom en förfrågan från Expertiss Holding AB om byggnation av kontors- 
och lagerhotell i äganderättsform. Förutsättningen för en sådan lösning är att detaljplan för 
en tilltänkt fastighet innehåller särskilda kvaliteter. Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat 
tillsammans med Miljö och Samhällsbyggsförvaltningen kring plan- och bygglovsfrågor 
varvid redovisad konstaterades att fastigheten Montören 1 har de efterfrågade kvaliteterna. 
Entreprenörerna har tagit fram projekteringsunderlag för den aktuella fastigheten utifrån de 
diskussioner som förts med Kommunstyrelseförvaltning och Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltning. 
Värderingen av fastigheten är 1 730 000 kr vilket betalas av Expertiss Holding AB i 
samband med tillträde till fastigheten. En separat faktura om 274 500 kr för inkoppling av 
VA skickas från Kommunstyrelseförvaltningen till Expertiss Holding AB i samband med 
byggstart av kontors- och lagerhotellet.   
Kommunstyrelsen föreslås bifalla försäljning av Montören 1 till Expertiss Holding 
AB enligt värdering 1 730 000 kr samt att ge kommunchef i uppdrag att upprätta 
köpeavtal och köpebrev för aktuell försäljning. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks 
Karta 
Ritning - situationsplan industrihotell Montören 1 
Värdering  
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen  2020-04-22  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Fastigheten Montören 1 säljs till Expertiss Holding AB för 1 730 000 kr 
Kommunchefen ges i uppdrag att upprätta köpeavtal och köpebrev för försäljning 
av del av fastigheten Montören 1 till Expertiss Holding AB 
 
______ 
 
Beslut till: 
Mex ( FÅ) 
MSF (FK) 
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Kommunstyrelsen    
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   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 56        Dnr MEX.2017.65               
 
 
Återköp av fastighet Stjärnholm 5:211  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Återköp enligt upprättat köpeavtal bifalls. 
Köpet finansieras via Kommunstyrelsens investeringsreserv 
 
 
Sammanfattning 
 
I kommunens avtal vid fastighetsförsäljningar finns en standardklausul om att kommunen 
har återköpsrätt av fastighet där byggstart ej skett inom 1 år.  
Köparen av fastigheten Stjärnholm 5:211 har ej påbörjat byggnation inom den tid som 
överenskommits mellan parterna. Kommunstyrelsen föreslås därmed använda avtalad 
återköpsklausul och genomföra återköp av fastigheten. Återköpsbeloppet om 1 200 000 kr 
är den samma som fastigheten såldes för. 
Återköp av fastigheten föreslås finansieras genom Kommunstyrelsens investeringsreserv.  
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Återköp av fastighet Stjärnholm 5:211 
Köpebrev fastighet  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Återköp enligt upprättat köpeavtal bifalls. 
Köpet finansieras via Kommunstyrelsens investeringsreserv 
 
______ 
 
Beslut till: 
MEX(FÅ) 
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Ks § 57        Dnr KS.2020.27               
 
 
Svar på remiss om Strukturbild Sörmland (RUN19-0035)  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Anta skrivelse daterad 2020-03-31 som yttrande i ärendet med tillägget att skrivelsen 
kompletteras med ett textstycke om den framtida LNG terminalen som planeras att byggas i 
Oxelösund, och att kommunchefen får i uppdrag tillföra denna text. 
 
 
Sammanfattning 
 
Region Sörmland har skickat ut Strukturbild Sörmland på remiss. Strukturbild Sörmland är 
en del av Sörmlandsstrategin som antogs i april 2019. Det är en interaktiv strukturbild med 
beskrivningar av orter och stråk (https://s-map.youarehere.se/strukturbild/). Strukturbilden är 
tänkt att vara ett underlag till regional fysisk planering och ska hitta de samband som finns 
idag och de som man vill ha framöver och som behöver förstärkas.  
Arbetet med att ta fram förslaget har skett inom projektet Tillväxt i Sörmland kräver 
planering, som har genomförts med medfinansiering av Tillväxtverket. I projektets 
arbetsgrupp har samtliga av länets kommuner varit representerade. Oxelösund har 
representerats via tjänstemän från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Fokus i projektet är två; boende- och arbetsmarknad. 
I yttrandet har ändringar i Strukturbilden föreslagits. Förändringarna är bl.a. att 
texten om Oxelösund som ort utvecklas och att Oxelösunds hamn även ska ha 
symbolen för kombiterminal, det är också att stråket med TGOJ-banan förlängs till 
Oxelösund. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks Yttrande om Strukturbild Sörmland 
Missiv - Förslag till Strukturbild Sörmland  
Inbjudan att lämna synpunkter på Strukturbild Sörmland 
Yttrande om Strukturbild Sörmland  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Anta skrivelse daterad 2020-03-31 som yttrande i ärendet. 
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Förslag 
 
Ordförande yrkar att förslaget kompletteras med ett textstycke om den framtida 
LNG terminalen som planeras att byggas i Oxelösund, och att kommunchefen får i 
uppdrag tillföra denna text.  
 
Bo Höglander (C) yrkar bifall till ordförandes förslag.  
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt det egna tilläggsyrkandet 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt dessa. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Region Sörmland 
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Ks § 58        Dnr MEX.2020.43               
 
 
Försäljning del av Oxelö 7:40, paddelhall  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att begära planbesked för planändring i 
detaljplan för del av fastigheten 7:40, 7:39 mfl  
Försäljning sker av del av fastigheten Oxelö 7:40 till värdering. 
Kommunchefen ges i uppdrag att upprätta köpeavtal och köpebrev för försäljning av del av 
fastigheten Oxelö 7:40 till företaget Expertiss Holding AB. 
 
 
Sammanfattning 
 
Paddelsporten utvecklas snabbt. Liten bana med tennisliknande racket och med en spelfart 
som påminner om squash, har gjort att många på kort tid har börjat spela. De flesta 
anläggningar har 5-7 banor och då oftast i kombination med ett gym. Nyköping har 1 bana – 
utan gym. Kommunstyrelseförvaltningen har konstaterat att det finns ett stort intresse från 
allmänheten för att få tillgång till fler banor i regionen 
Expertiss Holding AB har tillfrågat kommunen om möjligheten att förvärva en fastighet för 
uppförande av paddelhall och gym. Företagets intresse kommer utifrån deras kontakter i 
branschen deras bedömning att det finns ett stort underlag för denna paddelhall i regionen. 
Som fastighetsvärdar utökar de sin portfölj med denna anläggning. Paddelhall och gym är 
tänkta att drivas på entreprenad för vilket lokala aktörer är tillfrågade. 
Efter samarbete med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har fastigheten Oxelö 7:40 
setts som lämplig. Gällande detaljplan för aktuell fastighet är den inom Oxelösund som 
lättast kan ändras så att verksamheten kan inrymmas. Formellt ska ett I som i detaljplaner 
står för idrott kompletteras i detaljplanen för området längs Torggatan. Vidare behövs 
korrigering av detaljplanen för området där högsta bygghöjd på 8 meter behöver förlängas 
från 10 meter i bredd till 13 meter i bredd.  
Expertiss Holding AB har gjort en förstudieprojektritning. Förslaget från Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen är att entreprenörerna lämnar in en ansökan om 
Förhandsbesked på bygglov. På så vis skapas en tidig kunskap om önskade korrigeringar i 
detaljplanen är genomförbara då ansökan skickas till berörda grannar för syn. 
Kommunstyrelsen föreslås därmed besluta att ge Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag 
att begära planbesked för planändring i detaljplan för del av fastigheten 7:40, 7:39 mfl.  
Kommunstyrelsen föreslås vidare besluta att sälja del av fastigheten Oxelö 7:40 till företaget 
Expertiss Holding AB enligt genomförd värdering om 2 450 000kr. 
Kommunstyrelsens föreslås avslutningsvis ge kommunchefen i uppdrag att 
upprätta köpeavtal och köpebrev för försäljning av del av fastigheten Oxelö 7:40 till 
företaget Expertiss Holding AB. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks 
tomt 
sitritning 
fasad 
värdeutlåtande  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att begära planbesked för planändring i 
detaljplan för del av fastigheten 7:40, 7:39 mfl  
Försäljning sker av del av fastigheten Oxelö 7:40 till värdering. 
Kommunchefen ges i uppdrag att upprätta köpeavtal och köpebrev för försäljning av del av 
fastigheten Oxelö 7:40 till företaget Expertiss Holding AB. 
 
 
Förslag 
 
Linus Fogel (S), Patrik Renfors (V) yrkar bifall till framskrivet förslag.  
 
 
______ 
 
Beslut till: 
MEX(FÅ) 
MSF(FÅ) 
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Ks § 59        Dnr KS.2020.34               
 
 
Riktlinjer för investeringar och leasing  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Reviderade riktlinjer för investeringar och leasing daterade 2020-04-02 antas. 
 
Sammanfattning 
 

Riktlinjer för investeringar och leasing antogs av Kommunstyrelsen 2008 (Ks§85/08) och 
har sedan reviderats 2018 så att de harmoniserar med mål och budgetreglerna. 

Förslag till revidering av riktlinjer för investeringar och leasing innehåller följande större 
ändringar: 

1.1 Maskiner och inventarier räknas som investering när varaktighet överstiger 3 år och 
med ett värde på minst ett halvt prisbasbelopp (istället för ett prisbasbelopp) i och med att 
många inventarieköp ligger på ett lägre belopp än ett helt prisbasbelopp. 

3.3 Avskrivningstid, ett stycke angående komponentanalys har lagts till. Kommunen 
tillämpar metoden av komponentavskrivning enligt rekommendation från Rådet för 
kommunal redovisning.  
Kommunstyrelsen föreslås att anta reviderade riktlinjer daterade 2020-04-02 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för investeringar och leasing 
Riktlinjer för investeringar och leasing (reviderad 20200402).docx  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Reviderade riktlinjer för investeringar och leasing daterade 2020-04-02 antas. 
______ 
 
Beslut till: 
Ekonomichef (FÅ) 
Nämnder och styrelser (FK) 
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Ks § 60        Dnr KS.2019.29               
 
 
Revidering av näringslivsprogram för Oxelösunds kommun 2020  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Reviderat Program för näringslivsutveckling i Oxelösund daterat 2020-03-18 fastställs 
 
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: 

1. 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. 

2. Vi tar även med mål inom NKI arbetet, vilken ger en fördelaktig komplettering av 
Svenskt Näringslivs mätning. 
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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. 
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.  
Efter återremittering från Kommunstyrelsen har programmet kompletterats med strategier 
kopplat till kompetensförsörjning. 
Förslaget är att fastställa utarbetat förslag till Näringslivsprogram 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks Reviderat Program för näringslivsutveckling 2020 
Program för näringslivsutveckling 2020 daterad 200318  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Reviderat Program för näringslivsutveckling i Oxelösund daterat 2020-03-18 fastställs 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunchef (FÅ) 
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Ks § 61        Dnr KS.2018.97               
 
 
Byggnation av nytt Särskilt boende vid Björntorp  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
• Godkänna investeringen Byggnation av nytt särskilt boende vid Björntorp etapp1 till en 

kostnad av 60 200 tkr.  

• Finansiering sker ur avsatt ram för byggnation av nytt särskilt boende. Dels 42 000 tkr ur 
TB budget 2019 och 16 100 tkr ur investeringsbudget 2020 samt kvarvarande medel 
2 100 tkr i projektets förprojektering  

• Ge kommunchef i uppdrag att återkomma till KS om tidpunkt för avrop av etapp 2 om 
ytterligare 22 lägenheter till en kostnad av 46 100 tkr. 

• Finansieringen av etapp 2 hänskjuts Mål och budgetberedningen. 

• Godkänna reviderad projektplan daterad 2020-04-01 

• Attestant för investeringen är fastighetsekonom 
 
 
 
Sammanfattning 
 
I analys utförd av Vård- och omsorgsförvaltningen framgår att behovet av platser för särskilt 
boende (SÄBO) kommer att öka i framtiden och att det i samma takt behöver byggas fler 
platser för att möta detta behov då det idag är fullbelagt på Björntorp och Sjötången. 
För att täcka det behov som lyfts fram av Vård- och omsorgsförvaltningen som i dag 
benämns Äldreomsorgsförvaltningen planeras enligt detta ärende en byggnation av 22 
platser som täcker behovet fram till år 2021. Därutöver behövs 22 platser fram till 2026. 
På Björntorp finns lämplig plats för ytterligare en etapp med 22 platser (totalt 44 ytterligare 
platser utöver vad som finns idag). Äldreomsorgsförvaltningen ser verksamhetsmässiga 
fördelar och stordriftsfördelar genom att bygga i anslutning till annat särskilt boende. Trycket 
på kön har lättat lite så det tidigare behovet av färdigställd byggnad är därför framflyttat från 
år 2020 till år 2021. 
 
Tidigare Beslut 
I MBB-processen finns uppskattad kostnad för byggnation av etapp1 på 58 100 tkr, 
inkluderat oförutsedda kostnader. Dessa medel är avsatta i ramen för byggnation av nytt 
särskilt boende.  
 
Framtagande av handlingar samt upphandling krävs för att få en mer tillförlitlig kostnadsbild 
samt tidsplan. Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-30 KS §104 beslutades det 
om startbesked för projektering av nytt särskilt boende, påbörja upphandling samt förbereda 
tomten för byggnation, 6 000 tkr beslutades som budget för uppdraget. 
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Kommunstyrelseförvaltningen återkommer efter projektering med ett ärende till 
kommunstyrelsen om startbesked för byggnation av etapp 1.  
 
Nytt beslut  
Projektering är klar och Kommunstyrelseförvaltningen inväntar kommunstyrelsens beslut för 
att slutföra upphandlingen genom kontraktsskrivning. 
Anbud har inkommit för en kommande byggnation. Upphandlingsförfarandet är formulerat 
på ett sådant sätt att det möjliggör antingen modulär byggnadsteknik eller platsbyggnation, 
utvärderingskraven är detsamma oavsett byggteknik.  
Utförandetid för den första etappen är 14 månader efter beviljat startbesked. Anbudet för 
byggnation samt byggherrekostnader och post för oförutsett ryms i ramen för byggnation av 
nytt särkiltboende. 
Kostnaden för investeringen etapp 1 är beräknad till 60 200 tkr 
Finansiering föreslås ske ur avsatt ram för byggnation av nytt särskilt boende. Dels 42 000 
tkr ur TB budget 2019 och 16 100 tkr ur investeringsbudget 2020 samt kvarvarande medel 
2 100 tkr i projektets förprojektering. 
Byggnationen beräknas starta sommaren 2020 för att stå klart under slutet av 2021.  
Kostnaden för etapp 2 är beräknad till 46 100 tkr. Kostnaden hänskjuts Mål och 
budgetberedningen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Byggnation av nytt särskilt boende vid Björntorp 
Reviderad Projektplan- Nytt särskilt boende 
Rapport- Nytt särskilt boende  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 

• Godkänna investeringen Byggnation av nytt särskilt boende vid Björntorp etapp1 till en 
kostnad av 60 200 tkr.  

• Finansiering sker ur avsatt ram för byggnation av nytt särskilt boende. Dels 42 000 tkr ur 
TB budget 2019 och 16 100 tkr ur investeringsbudget 2020 samt kvarvarande medel 
2 100 tkr i projektets förprojektering  

• Ge kommunchef i uppdrag att återkomma till KS om tidpunkt för avrop av etapp 2 om 
ytterligare 22 lägenheter till en kostnad av 46 100 tkr. 

• Finansieringen av etapp 2 hänskjuts Mål och budgetberedningen. 

• Godkänna reviderad projektplan daterad 2020-04-01 

• Attestant för investeringen är fastighetsekonom 
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Förslag 
 
Patrik Renfors (V) yrkar bifall till framskrivet förslag. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Fastighetsekonom (FÅ) 
Kustbostäder (FÅ) 
Äldreomsorgsförvaltningen (FK) 
Controller (FK) 
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Ks § 62        Dnr KS.2012.133               
 
 
Flexibelt användande av Oxelöskolan  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Oxelöskolan byggs enligt alternativ planlösning för att nå ökad flexibilitet till en ökad 
byggnationskostnad av maximalt 19,4 mkr 
Ökad byggnationskostnad finansieras genom omfördelning av 6 mkr från avsatt investering 
för Peterslundsskolan 2020 till investering Oxelöskolan samt 14 mkr från investering för 
Ramdalsskolans kök 2020 till investering Oxelöskolan 
Attestant för projektet är Fastighetsekonom Sarah Heltborg. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen fattade beslut den 30 januari 2013 om att tillsätta en projektgrupp som 
fick i uppgift att utreda innerstadens förskolor och skola. 
Projektet kom fram till att det ur ett pedagogiskt- och samhällsperspektiv är bäst att bygga 
en ny gemensam förskola och skola som till sin utformning är så flexibel att den klarar 
snabba förändringar av demografin.  
Skolan projekterades initialt för en organisation Åk F-5 men är nu anpassad för en 
organisation F-6. Kapaciteten är ca 520 elever/barn, fördelat på 5 förskoleavdelningar, två 
paralleller från förskoleklass till åk 6 och grundsärskola åk 1–6 med 10 platser. 
Den projekterade skolan inrymmer också en gymnastiksal på 18x24 m och den kommunala 
musikskolan. 
Byggnationen upphandlades som en totalentreprenad i formen samverkan/partnering. I 
mars 2018 skrevs kontrakt med NCC som vann. Under hösten 2018 har skolan 
detaljprojekterades skolan, tomten förbereddes. Det söktes och beviljades också bygglov 
för skolan. 
Byggstart skedde januari 2019 och byggtiden är planerad till 24 månader. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjansteskrivelse Ks - Oxelöskolan 2020-04-07  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
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Oxelöskolan byggs enligt alternativ planlösning för att nå ökad flexibilitet till en ökad 
byggnationskostnad av 19,4 mkr 
Ökad byggnationskostnad finansieras genom omfördelning av 6 mkr från avsatt investering 
för Peterslundsskolan 2020 till investering Oxelöskolan samt 14 mkr från investering för 
Ramdalsskolans kök 2020 till investering Oxelöskolan 
Attestant för projektet är Fastighetsekonom Sarah Heltborg. 
 
 
Förslag 
 
Ordförande yrkar att under första beslutspunkten tillägga maximalt 19,4 miljoner så 
att beslutsmeningen lyder. Oxelöskolan byggs enligt alternativ planlösning för att 
nå ökad flexibilitet till en ökad byggnationskostnad av maximalt 19,4 mkr. 
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt det egna tilläggsyrkandet 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.  
 
Linus Fogel (S), Patrik Renfors (V), Tommy Karlsson (S), Dag Bergentoft (M), 
Britta Bergström (S), Stefan Johansson (M), Bo Höglander (C), Ingela Wahlstam 
(V) yrkar bifall till framskrivet förslag samt till ordförandes tilläggsyrkande. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunchef (FK) 
Ekonomichef (FÅ) 
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Ks § 63        Dnr KS.2020.45               
 
 
Trafikbeställning 2021  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Trafikbeställning 2021 daterad 2020-04-22 antas 
 
Sammanfattning 
 
En trafikbeställning anger önskemålen för den kollektivtrafik som kommunen vill se ska 
bedrivas av Sörmlandstrafiken året därpå. Större förändringar behöver Sörmlands 
Kollektivtrafikmyndighet få in 18 månader i förväg.  

 
I Trafikbeställning för 2021 önskar kommunen en oförändrad trafikvolym. Skollinjen till 
Nyköping, linje 615, som tillfullo finansieras av Oxelösunds kommun trafikeras som under 
2020. Linje 615 kommer fortsatt ha en avgång till Nyköping på morgonen (tre bussar, 
ungefär samma tidsläge, men olika färdväg) och två avgångar från Nyköping på 
eftermiddagen.  

 
I övrigt framförs att linje 715 mellan Nyköping- och Oxelösund bör ha en ”styv tidtabell”, 
vilket innebär att bussen avgår med jämna intervall även i rusningstrafik 
 
Kommunen påminner återigen om behovet av en tydligare kommunicering av var och  
när bussen går aktualiserat av inkomna synpunkter gällande avsaknad av tidtabeller vid 
hållplatserna. 

 
Vi lyfter även fram behovet av låggolvbussar till och från Oxelösund, något som 
skulle minska antalet färdtjänstresor i kommunen. Personer med olika former av 
funktionsnedsättning är beroende av att hela deras resa fungerar, som det är nu 
åker en del färdtjänst som skulle kunna åkt med allmän kollektivtrafik. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Trafikbeställning 2021  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Trafikbeställning 2021 daterad 2020-04-22 antas 
______ 
 
Beslut till: 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet för åtgärd. 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 26 (42) 
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2020-04-22   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 64        Dnr KS.2020.4               
 
 
Information från kommunalrådet och kommunchefen  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Ordförande i Kommunstyrelsen Catharina Fredriksson (S) informerar om: 
 
- Föreningsstämma med Kommuninvest som hölls digitalt. 
- Kommande årsstämma med Sveriges industrikommuner.  
- Oxelösund tar över sekretariatet för Sveriges industrikommuner. 
 
 
 
Kommunchef Johan Person Informerar om: 
 
- Läget i de pågående rekryteringar.  
- Resultatet av NKI mätningen. Resultatet presenteras på kommunens hemsida. 
- Sålt arrende via anbud.  
- Kommunens arbete med corona.  
- Nattvandring i Oxelösund. 
  
 
______ 
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Ks § 65        Dnr KS.2020.60               
 
 
Sommaraktiviteter 2020  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
• Möjliggöra för föreningar att söka medel för att anordna aktiviteter för barn och unga i 

Oxelösund under sommaren 2020. 

• Finansiering sker inom ramen för beslutade medel ur 2018 års bokslut för 
jubileumsfirande med maximalt 100 000 kr för ändamålet. 

 
 
Dagens sammanträde 
 
Ordförande väcker ärendet sommaraktiviteter 2020 på sammanträdet. Ärendets 
mening: 
 
Med anledning av det rådande läget med coronapandemin är det flera av de planerade 
aktiviteterna i Oxelösund som antingen anpassas eller ställs in. 
Den populära resan till Gröna Lund för ungdomar i Oxelösund som anordnas av 
fritidsgården är ett exempel på aktivitet som vi inte kan erbjuda i år. 
Att barn och unga har en meningsfull fritid är viktigt för att lägga grunden för ett gott 
vuxenliv. För att säkra att det under sommaren 2020 kommer att kunna erbjudas aktiviteter 
för barn och unga lämnas följande uppdrag till kommunchefen. 
 
 
Förslag 
 
Ordförande yrkar på följande beslut till ärendet. 
 
• Möjliggöra för föreningar att söka medel för att anordna aktiviteter för barn och 

unga i Oxelösund under sommaren 2020. 
• Finansiering sker inom ramen för beslutade medel ur 2018 års bokslut för 

jubileumsfirande med maximalt 100 000 kr för ändamålet. 
 
Linus Fogel (S), Patrik Renfors (V), Tommy Karlsson (S), Dag Bergentoft (M), 
Britta Bergström (S), Stefan Johansson (M), Bo Höglander (C), Ingela Wahlstam 
(V) yrkar bifall till ordförandes förslag. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunchef (FÅ) 
Ekonomichef (FÅ) 
Kultur och fritidschef (FÅ) 
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Ks § 66        Dnr KS.2020.5               
 
 
Delgivningar  
 
 
 
Delges 
Missiv Granskning avtalsförvaltning 
Rapport avtalsförvaltning 
Missiv Granskning attesthantering.pdf 
Rapport attesthantering  
 
 
 
 
______ 
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Ks § 67        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 2020-04-22 
Beslutsfattare 
 

Beslutsdatum Punkt i 
del. 
Ordn 

Beslutets innehåll i korthet 
 

Beslutet 
hittas 

Catharina Fredriksson 2020-02-27 D.16 Medgivande om tjänsteresa 
utanför Sverige 

Castor 
KS.2019.146 

Richard Andersson 2020-03-12 F.4 Ramavtal 
Bemanningssköterskor 

Avtalsdataba
sen 

Johan Persson 2020-03-06 C.13 Attestantförteckning Personakt 

Johan Persson 2020-03-06 C.13 Attestantförteckning Personakt 

Johan Persson 2020-03-06 C.13 Attestantförteckning Personakt 

Johan Persson 2020-03-06 C.13 Attestantförteckning Personakt 

Johan Persson 2020-03-11 A.1 Tecknande om avtal för 
åtkomst till nationella 
betygsdatabasen BEDA 

Avtalsdataba
sen 

Johan Persson 20-03-05 C.1 Investering förstudie 
kommunhuset  

Ekonomi avd. 
 

Johan Persson 2020-03-19 C.13 Attestantförteckning Personakt 

Johan Persson 2020-03-27 C.13 Attestantförteckning UN Personakt 

Sara Littorin/Malin 
Lindèn 

20-03-01 – 
20-03-31 
 

B.12 Bifall                                      
 

BAB-diariet 

Sara Littorin/Malin 
Lindèn 

20-03-01 – 
20-03-31 

B.12 Delvis bifall BAB-diariet 

Johan Persson 2020-03-31 A.24 (V) Delegationsbeslut ang riktlinjer Castor 
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för flyttning av personal 
Johan Persson 2020-04-03 A.24 (V) Delegationsbeslut ang riktlinjer 

för flyttning av personal 
Castor 

Johan Persson 
2020-04-03 

(V) Beslut om utökad behörig till 
min lön för medarbetare med 
samordningsansvar 

Castor 

Johan Persson 
2020-04-03 

(V) Beslut om utökad behörig till 
min lön för medarbetare med 
samordningsansvar 

Castor 

Johan Persson 
2020-04-03 

(V) Beslut om utökad behörig till 
min lön för medarbetare med 
samordningsansvar 

Castor 

Johan Persson 
2020-04-03 

(V) Beslut om utökad behörig till 
min lön för medarbetare med 
samordningsansvar 

Castor 

Henny Larsson  2020-03-01  
2020-03-31 

D.3 Nyanställda mars månad Castor 

Johan Persson 2020-04-07 C.1 Investering flytt av båtmack Ekonomi 
 
 
 
______ 
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Ks § 68        Dnr KS.2020.42               
 
 
Omfördelning budgetram från MSN till KS  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige 
 
Godkänna omfördelning av budgetram från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till 
Kommunstyrelsen på 383 tkr för delfinansiering av en projektledare som anställs av 
Kommunstyrelsen.  
 
 
 
Sammanfattning 
 
I mål och budgetberedning 2020–2022 har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tilldelats 
en budgetram för tillsättning av en miljöstrateg. Tjänsten miljöstrateg är omvandlad till en 
tjänst som projektledare som ska tillhöra kommunstyrelsens förvaltning. Projektledaren ska 
dock ägna 50 % av sin tid åt verksamhetsutveckling inom Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 
För finansiering av detta är förslaget att en omfördelning sker mellan Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen på 383 tkr. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Omfördelning budgetram från MSN till KS  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Godkänna omfördelning av budgetram från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till 
Kommunstyrelsen på 383 tkr för delfinansiering av en projektledare som anställs av 
Kommunstyrelsen.  
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Ekonomichef (FK) 
Miljö- och samhällsbyggandschef (FK) 
Verksamhetsekonom MSN (FÅ) 
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Ks § 69        Dnr KS.2019.47               
 
 
Taxor 2020 avfallstaxa  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige 
 
Renhållningstaxan höjs med 2% från och med 1 juni 2020. 
 
 
Sammanfattning 
 
1 april 2020 införs en ny avfallsförbränningsskatt på 75 kr/ton. Syftet med skatten är att det 
ska bli dyrare för hushållen att slänga avfall som ska gå till förbränning. Kommunen behöver 
därför höja avgifterna inom renhållningstaxa för att möta kostnadsökningen. 
Den fraktion som detta avser är det avfall som läggs i det gröna kärlet för restavfall som 
eldas i Tekniska Verkens anläggning i Linköping. 
Oxelö Energi föreslår en justering av taxan genom en generell höjning av renhållningstaxan 
med 2 % för att kompensera verksamhetens ökade kostnader relaterat till den nya skatten. 
Den föreslagna höjningen innebär en kostnadsökning för ett hushåll med ca 3 kr/månad. 
Kommunstyrelseförvaltningen delar den bedömning som Oxelö Energi gör och har 
inget att tillägga. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ksf 2020-04-06  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige 
 
Renhållningstaxan höjs med 2% från och med 1 juni 2020. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Oxelös Energi (FÅ) 
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Ks § 70        Dnr KS.2020.28               
 
 
Årsredovisning och ansvarsfrihet för Nyköping - Oxelösunds 
Vattenverksförbund 2019  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
• Årsredovisning 2019 godkänns 

• Bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna för 2019 
 
Sammanfattning 
 
Nyköping/Oxelösunds Vattenverksförbund har lämnat årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2019.  
PWC har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna, granskat Vattenverksförbundets 
årsredovisning. 
Revisorerna har inte funnit anledning till anmärkning och tillstyrker att förbundets direktion 
och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet. 
Årsredovisning föreslås godkännas och ansvarsfrihet beviljas för direktionen och de 
enskilda ledamöterna för 2019. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Årsredovisning och ansvarsfrihet för Nyköping – Oxelösunds 
Vattenverksförbund 2019 
Utdrag Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund § 4 2020-02-13 Årsredovisning 2019 
Årsredovisning 2019  - antagen i Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 2020-02-13 
Revisionsberättelse 2019 Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund 
Granskning av årsredovisning 2019 Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund 
Granskning delårsrapport 2019 Nyköping- Oxelösunds vattenverksförbund 
Revisorernas redogörelse 2019 för Nyköping- Oxelösunds Vattenverksförbund  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
• Årsredovisning 2019 godkänns 

• Bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna för 2019 
______ 
 
Beslut till: 
Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund (KF)
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Ks § 71        Dnr KS.2020.35               
 
 
Revidering av finanspolicy  
 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Reviderat förslag till finanspolicy daterat 2020-04-01 antas. 
 
Kommunstyrelsens beslutar för egen del 
Reviderat förslag till riktlinjer för tillämpning av finanspolicy daterade 2020-04-01 antas. 
 
Sammanfattning 
 

Kommunkoncerns finanspolicy och närmare riktlinjer antogs av Kommunfullmäktige i 
november 2005, Kf§104/2005 och har sedan reviderats 2011 (Ks§78/2011 och Kf§62/2011) 
och uppdaterats 2018 för att vara kompatibel med den nya kommunallagen 2018 (Kf§100).  

Förslag till revidering av finanspolicyn innehåller följande ändringar: 

4.2 Etiska hänsyn ett tillägg för ej medgivning av placering i företag vars huvudsakliga 
verksamhet är utvinning av fossila bränslen, produktion av pornografi eller spel. 
 
5.3 Långfristig upplåning, ett tillägg att Kommunkoncernen alltid skall se över möjligheten till 
att utnyttja grön finansiering.  

Förslag till revidering av riktlinjer tillhörande finanspolicy innehåller följande ändringar: 

3.2 Tillåtna aktörer och instrument, ett tillägg för lånefinansiering hos Nordisk Investerings 
Bank (NIB). 

4.1 Finansieringsrisk, ändring i förfallostruktur för kreditförfall med en jämn fördelning på 2 
år istället för 1 år (förutom perioden 0–1 år) och 35% av lån istället för max 25% av lån.  
4.3 Ränterisk, ändring i räntebindningsperioder med en jämn fördelning på 2 år 
istället för 1 år (förutom perioden 0–1 år) och 35% av lån istället för max 25% av 
lån (förutom perioden 0–1 år). 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Revidering av finanspolicy 
Finanspolicy reviderad april 2020 200401.docx 
Riktlinjer för tillämpning av finanspolicy 20200401.docx  
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Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Reviderat förslag till finanspolicy daterat 2020-04-01 antas. 
 
Kommunstyrelsens beslutar för egen del 
Reviderat förslag till riktlinjer för tillämpning av finanspolicy daterade 2020-04-01 antas. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Ekonomichef (FÅ) 
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Ks § 72        Dnr KS.2019.97               
 
 
Biotopskyddsområde Stenvikshöjden på del av fastighet Oxelö 
8:17 och Oxelö 8:20  
 
 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att med stöd av 7a § förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd att Stenvikshöjden ska utgöra ett biotopskyddsområde enligt 
7 kap 11 § miljöbalken i enlighet med nedanstående beslutspunkter och Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-11 med bilagor.  

• Den på kartan, bilaga 1, heldragna linjens innerkant ska utgöra gränsen för det 
skyddade området på 0,76 ha. 

• Oxelösunds kommun fastställer den av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
framtagna skötselplan för biotopskyddsområdets skötsel, se bilaga 4. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden, eller motsvarande nämnd som ansvarar för allmän 
platsmark, har ansvaret för eventuella revideringar i skötselplanen i det fall 
revideringar krävs för att uppnå syftet med biotopskyddsområdet. 

• Oxelösunds kommun fastställer föreskrifter och syfte för biotopskyddet enligt Miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-07. 

• Oxelösunds kommun beslutar att biotopskyddets namn ska vara Stenvikshöjden. 

• Oxelösunds kommun beslutar att naturvårdsförvaltare av biotopskyddsområdet är 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, eller motsvarande nämnd som har hand om 
allmän platsmark. Innan förvaltaren vidtar några åtgärder ska dessa samrådas med 
naturvårdansvarig i Oxelösunds kommun. 

• Oxelösunds kommun förbinder sig att inte rikta ersättningsanspråk mot 
fastighetsägaren till Oxelö 8:17 för att upprätthålla biotopskyddsområdet. 
Lagstöd 7 kap 11, 30 §§ miljöbalken och 22 § förordning om områdesskydd. 

 
 
Sammanfattning 
 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2019-10-23 återremitterades ärendet till Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden med följande beslut: 
Ärendet återremitteras till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med motiveringen att 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden undersöker och säkerställer nämndens rätt att 
juridiskt och enligt gällande delegation ingå avtal med annan fastighetsägare, om att 
använda dennes mark, samt att utreda om sådant avtal där en långsiktig kostnad för 
nämnden tillkommer kan ingås utan att denna är finansierad.  

Samt att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utreder biotopskyddsområdets storlek och 
utformning för att säkerställa hur detta på bästa sätt kan planeras för att samspela med 
kommande byggnation och kommunens utvecklingsplaner för området.  
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Svar från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden: 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har inte ingått något avtal med annan 
fastighetsägare, beslutet är framskrivet till och ska fattas av Kommunfullmäktige. Det avtal 
som finns i handlingarna är ett enparts avtal där den andra fastighetsägaren upplåter sin 
mark till biotopskyddsområde under förutsättningen att detta inte medför någon extra 
kostnad för t.ex. skötsel. När det gäller skötsel anser Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
att detta ska ingå i budgeten för skötsel av allmän platsmark, det vill säga att det inte 
innebär någon ökad kostnad för kommunen. 
Området har minskats från 1,1 ha till 0,76 ha enligt bild i Bilaga 1, de skyddade 
biotoperna som utpekats i utredningen är fortfarande skyddade. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks reviderat förslag på biotopskyddsområde 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i Kommunfullmäktige om 
biotopskyddsområde Stenvikshöjden 
Bilaga 1 Karta biotopskydd Stenvikshöjden justerat 
Bilaga 2 samt 3:1 - Beskrivning av biotopskyddsområdet 
Bilaga 3 - Undertecknad upplåtelse av mark Oxelö 8:17 
Bilaga 3:2 - Karta över del av biotopskydd på fastighet Oxelö 8:17 
Bilaga 4 - Skötselplan  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att med stöd av 7a § förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd att Stenvikshöjden ska utgöra ett biotopskyddsområde enligt 
7 kap 11 § miljöbalken i enlighet med nedanstående beslutspunkter och Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-11 med bilagor.  

• Den på kartan, bilaga 1, heldragna linjens innerkant ska utgöra gränsen för det 
skyddade området på 0,76 ha. 

• Oxelösunds kommun fastställer den av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
framtagna skötselplan för biotopskyddsområdets skötsel, se bilaga 4. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden, eller motsvarande nämnd som ansvarar för allmän 
platsmark, har ansvaret för eventuella revideringar i skötselplanen i det fall 
revideringar krävs för att uppnå syftet med biotopskyddsområdet. 

• Oxelösunds kommun fastställer föreskrifter och syfte för biotopskyddet enligt Miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-07. 

• Oxelösunds kommun beslutar att biotopskyddets namn ska vara Stenvikshöjden. 

• Oxelösunds kommun beslutar att naturvårdsförvaltare av biotopskyddsområdet är 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, eller motsvarande nämnd som har hand om 
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allmän platsmark. Innan förvaltaren vidtar några åtgärder ska dessa samrådas med 
naturvårdansvarig i Oxelösunds kommun. 

• Oxelösunds kommun förbinder sig att inte rikta ersättningsanspråk mot 
fastighetsägaren till Oxelö 8:17 för att upprätthålla biotopskyddsområdet. 
Lagstöd 7 kap 11, 30 §§ miljöbalken och 22 § förordning om områdesskydd. 

 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Fastighetsägare till Oxelö 8:17 
Fastighetsägare till Skepparen 1 
Länsstyrelsen i Södermanlands län, lansstyrelsen@sodermanland.se 
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se 
Artdatabanken, artdatabanken@slu.se  
SGU, sgu@sgu.se  
Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 
Riksantikvarieämbetet, registrator@raa.se 
Friluftsfrämjandet i Oxelösund, oxelosund@friluftsframjandet.se 
Naturskyddsföreningen länsförbund i Sörmland,   
karl-axel.reimer@naturskyddsforeningen.se 
Naturskyddsföreningen Nyköping-Oxelösund, nyox@naturskyddsforeningen.se 
Havs- och vattenmyndigheten 
Lantmäterimyndigheten 
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Ks § 73        Dnr KS.2020.30               
 
 
Upphävande av regler för utdelning av miljöstipendium samt nya 
riktlinjer för miljöstipendium  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Upphäva Regler för utdelning av miljöstipendium för Oxelösunds kommun daterat 
2000-06-14. 

2. Fastställa Riktlinjer för miljöstipendium daterade 2020-01-10. 
 
 
Sammanfattning 
 
Tidigare riktlinjer för miljöstipendium i Oxelösunds kommun, giltigt från 2000-06-14, har blivit 
inaktuellt så det behöver uppdateras. 
Förslag till uppdatering är gjort så att den ska vara så lik övriga riktlinjer för stipendiater som 
möjligt, samt att § 7 justeras då stipendiet delats ut på Oxelösundsgalan både 2018 och 
2019. 
Ärendet behandlades i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-22 § 9 
Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att tillägga.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Upphävande av regler för utdelning av miljöstipendium samt nya 
riktlinjer för miljöstipendium  
Protokoll 2020-01-22 Msn § 9 
Förslag till riktlinjer för miljöstipendium 
Gällande regler för utdelning av miljöstipendium  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Upphäva Regler för utdelning av miljöstipendium för Oxelösunds kommun daterat 

2000-06-14. 
2. Fastställa Riktlinjer för miljöstipendium daterade 2020-01-10. 

 
______ 
 
Beslut till: 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FÅ) 
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Ks § 74        Dnr KS.2020.46               
 
 
Budgeterat underskott Utbildningsnämnden  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Utbildningsnämnden medges för verksamhetsåret 2020 bedriva verksamhet, som 
efter genomförande av föreslagna åtgärder leder till ett ekonomiskt underskott om 
maximalt 15,7 mkr. 

Utbildningsnämnden skall under resterande del av 2020 fortsätta att arbeta för att nå en 
budget i balans. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
Planerade uppföljningsträffar mellan Kommunstyrelsens arbetsutskotts och 
Utbildningsnämndens presidium utvidgas under resterande del av 2020 till att omfatta 
uppföljning av att redan beslutade besparingsåtgärder avlöper samt hur arbetet med att 
genomföra åtgärder för att nå budget i balans fortskrider.   
 
 
Sammanfattning 
 
2020-01-22 § 1 återremitterade Utbildningsnämnden ett förslag till verksamhetsplan 
som visade ett minus på 35 mkr I förhållande till aktuell budgetram fastställd av 
Kommunfullmäktige 2019-10-16. I aktuellt ärende presenterade 
Utbildningsförvaltningen förslag på anpassningar motsvarande 12 mkr fördelat på 
både anslagsfinansierade verksamhet samt lagstadgad verksamhet. 

Vid Utbildningsnämndens sammanträde 2020-01-22 § 1 fick förvaltningschefen I 
uppdrag att återkomma med hur kostnadsökningarna uppkommit samt vad som har 
skett eftersom kostnadsökningarna blivit så stora på kort tid. Förvaltningen skulle 
även vid nästkommande sammanträde 2020-03-27 presentera en budget I balans.  

Utifrån Utbildningsnämndens verksamhetsplan som presenterades på 
Utbildningsnämnden 2020-01-22 har totalt 20 mkr presenterats I 
besparingsåtgärder. Det återstår dock 15,7 mkr för att nå en budget I balans. Vid sitt 
sammanträde 2020-03-27 § 63 beslutade Utbildningsnämnden att föreslå 
Kommunfullmäktiges att godkänna att nämnden under 2020 kan göra ett maximalt 
underskott på 15,7 mkr. 

Utifrån Utbildningsnämndens beslut 2020-03-27 § 63 är 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag att Kommunstyrelsen godkänner en maximal 
underbalans på 15,7 mkr men att Kommunstyrelsen samtidigt beslutar att fortsatt 
arbete skall ske för att nå en budget I balans under 2020. 

Utifrån uppsiktsplikten föreslår Kommunstyrelseförvaltningen att planerade 
sammanträden mellan Kommunstyrelsens arbetsutskott och Utbildningsnämndens 
presidium rörande åtgärder med anledning av genomlysning 2017 utvidgas till att 
omfatta uppföljning av Utbildningsnämndens åtgärder för att nå en budget i balans. 
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Vid dessa sammanträden förväntas Utbildningsnämnden redogöra för hur arbetet 
med redan beslutade besparingsåtgärder avlöper samt hur arbetet med att 
genomföra åtgärder för att minska överskridande med kvarvarande 15,7 mkr.  

Utbildningsnämnden bör även vid varje ekonomisk uppföljning som redovisas till 
Kommunstyrelsen under 2020 lämna en särskild redogörelse av status för redan 
fattade besparingsåtgärder, samt hur arbetet med att nå en budget I balans 
framskrider. 

Dessutom erinrar Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden att lägga särskild vikt vid 
att i konsekvensbeskrivningen inför MBB 2021-23 redovisa hur kvarstående 
underskott 2020 skall hanteras i nästkommande budgetperiod samt redovisa hur 
en framtida effektiv grundskoleorganisation skall se ut. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks 
Protokoll 2020-03-27 - Un § 16 budget och verksamhetsplan  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Utbildningsnämnden medges för verksamhetsåret 2020 bedriva verksamhet, som 
efter genomförande av föreslagna åtgärder leder till ett ekonomiskt underskott om 
maximalt 15,7 mkr. 

Utbildningsnämnden skall under resterande del av 2020 fortsätta att arbeta för att nå en 
budget i balans. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
Planerade uppföljningsträffar mellan Kommunstyrelsens arbetsutskotts och 
Utbildningsnämndens presidium utvidgas under resterande del av 2020 till att omfatta 
uppföljning av redan beslutade besparingsåtgärder avlöper samt hur arbetet att genomföra 
åtgärder för att nå budget i balans fortskrider.   
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Förslag 
 
Stefan Johansson (M) yrkar till kommunstyrelsens förslag till beslut i 
kommunfullmäktige, att Utbildningsnämnden för verksamhetsåret 2020 medges 
bedriva verksamhet, som efter genomförande av föreslagna åtgärder i dagsläget 
pekar på ett ekonomiskt underskott om maximalt 19,7 miljoner kronor. 
 
Ordförande och Britta Bergström (S) yrkar avslag på Stefan Johanssons (M) 
yrkande. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut under kommunstyrelsens 
förslag till beslut i kommunfullmäktige, dels det framskrivna förslaget och dels 
Stefan Johanssons (M) förslag. 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt det framskrivna förslaget.  
 
 
Reservation 
Stefan Johansson (M), Dag Bergentoft (M), Bo Höglander (C) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige med följande motivering.  
 
Vi ser den uppkomna situationen som allvarlig för verksamheten. Mycket fokus på 
diskussionerna ligger på hur verksamheten klarar de minskade resurserna. Vi är väldigt 
oroade för hur detta påverkar barnen och eleverna. Hur påverkar detta de elever och barn 
med speciella behov, hur påverkas alla barn med situationer där de behöver extra stöd i 
undervisningen. Att då göra de besparingar som majoriteten föreslår är oansvarigt. Vi vill 
inte utsätta verksamheten för detta, utan ser att förvaltningen behöver mer tid, och mindre 
besparingar för att inte få för stor påverkan.  
Vi vill att kommunen gör helt andra prioriteringar, och att kommunfullmäktige medger att 
nämnden får gå med underskott på 19,7 miljoner. Vidare vill vi att nämnden får en längre 
period att minska kostnaderna med 16 miljoner, till den 31/12 2021. Nämnden och 
förvaltningen planerar omorganisation och anpassning av verksamheten, det kommer att ta 
tid. Om besparingarna görs på en längre tid, har verksamheterna möjlighet att styra på ett 
bättre sätt. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Utbildningsnämnden (FÅ) 
Kommunchef (FÅ) 
Controller (FK) 
Verksamhetsekonom, UF (FK) 
 
 
 


