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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2020-09-02   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

   
Plats och tid Koordinaten, Eventsalen kl 08.30 - 16.15 
 

Beslutande Catharina Fredriksson (S)   
 Linus Fogel (S)   
 Patrik Renfors (V)   
 Tommy Karlsson (S)   
 Dag Bergentoft (M)   
 Britta Bergström (S)   
 Stefan Johansson (M)   
 Bo Höglander (C)   
 Jan-Eric Eriksson (SD)   
     
Ej tjänstgörande   
ersättare och övriga   
deltagare   
 Thomas Hermansson Sekreterare 
 Johan Persson Kommunchef 
 Henny Larsson HR-Chef § 94 
 Annelie Ljungwald  Kommuniktions- och servicechef § 94 
 Eva Svensson Utbildningschef § 94 
 Mats Dryselius Kommunstrateg § 94 
 Ia Synneborn Hållbarhetsstrateg § 94 
 Johan Scherlin Näringslivsstrateg § 94 
 Martin Englund Fastighetsförvaltare § 96 
 Sarah Ronélius Heltborg Fastighetsekonom § 96 
 Kjell Andersson Mark- och exploateringsstrateg § 103 
 Maria Malmberg Mark- och exploateringsstrateg § 103 
  
Underskrifter Sekreterare …………………………………………… 

Thomas Hermansson 
Paragrafer 94 - 113  

    
 Ordförande …………………………………………… 

Catharina Fredriksson  

     
 Justerande ………………………………………….. 

Dag Bergentoft    
     

BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2020-09-02  
Datum för 
anslagsuppsättande 2020-09-09 Datum för  

anslagsnedtagande 2020-10-01 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift 

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

 
Kommunstyrelsen    

  
2020-09-02   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 94        Dnr KS.2020.3               
 
 
Information och föredragningar 2020  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Godkänna informationerna. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Johan Persson Kommunchef informerar om kommunens läge med Corona. 
 
Henny Larsson HR-Chef informerar om nytt avtal gällande löneadministration. 
 
Annelie Ljungwald Kommunikations- och servicechef informerar om kommunens 
arbete med ny webb och nytt telefonavtal.  
 
Nya medarbetarna, Utbildningschef Eva Svensson, Kommunstrateg Mats 
Dryselius, Hållbarhetsstrateg Ia Synneborn och Näringslivsstrateg Johan Scherlin 
presenterar sig för kommunstyrelsen.  
 
 
 
______ 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2020-09-02   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 95        Dnr KS.2020.47               
 
 
KS konsekvensbeskrivning 2021-2023  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsens konsekvensbeskrivning 2021-2023 fastställs och överlämnas till mål- 
och budgetberedningen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Mål- och budgetberedningen har utarbetat preliminära ekonomiska ramar och mål för 
budgetperioden 2021-2023 samt uppdragit till kommunens nämnder att beskriva sin 
verksamhet för budgetperioden utifrån preliminära ramar och mål.  
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till konsekvensbeskrivning i enlighet 
med mål- och budgetberedningens anvisningar. Förslaget redovisar möjliga 
kostnadsförändringar, nya intäkter samt effektiviseringar under budgetperioden.  
Totalt sett redovisar konsekvensbeskrivningen en budget i balans för budgetperioden. 
Förvaltningen föreslår att konsekvensbeskrivningen fastställs och överlämnas till 
mål- och budgetberedningen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ksf 2020-08-25 
KS konsekvensbeskrivning 2021-2023, förslag till KS 2020-08-26.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens konsekvensbeskrivning 2021-2023 fastställs och överlämnas till mål- 
och budgetberedningen. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunchef (FK) 
Säkerhetsstrateg/Utredare (FK) 
Kommunstrateg (FÅ) 
Mål-och budgetberedningen (FÅ) 
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Ks § 96        Dnr KS.2018.150               
 
 
Stallet Stjärnholm takrenovering  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunchefen ges i uppdrag att tillse att verksamheten senast 2020-09-30 evakueras från 
nuvarande stall till tillfälliga lokaler i form av tältstall. Rapport lämnas vid kommande 
sammanträde inkluderat slutlig uppskattad kostnad för åtgärden samt förslag till 
finansiering. 
Kommunchefen ges i uppdrag att tillse att en mer permanent tillfällig lösning 
ordnas för verksamheten. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ladugården vid Stjärnholm som uppfördes i slutet av 1600-talet är genom dess ålder och 
utformning, med kvadratisk planform och stora volym och höga takfall, ensam i sitt slag i 
hela Södermanland. Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde och den har sedan den 
uppfördes på 1600-talet använts för djurhållning. 
Stjärnholms stall ägs av Oxelösunds kommun och nyttjas idag av Stjärnholms ryttarförening 
och arrendatorn av jordbruket. Verksamheten är populär och omfattar ett 25-tal egna hästar 
och 400 medlemmar. Stjärnholms ryttarförening hyr också ut stallplatser till 14 privata 
hästägare och Realgymnasiets naturbruksprogram med inriktning häst har verksamhet 
förlagd till anläggningen. 
Vid olika tidpunkter har åtgärder genomförts på byggnaderna. I mitten av 1980-talet gjordes 
arbeten på takets konstruktion och teglet på taket flyttades om och kompletterades. 
Avsikten var såvitt nu kan utrönas att arbetet skulle varit mer omfattande än det som 
slutligen genomfördes. Under 2014 genomfördes åtgärder med anledning av fuktpåverkade 
balkar och innertak. År 2017 genomfördes stomrenovering på del av stallets  västra länga.  
I samband med åtgärderna 2014 konstaterades att takteglet på ladubyggnaderna vid 
Stjärnholm behöver bytas. De senaste åren har därför investeringsmedel funnits i 
Kommunstyrelsens investeringsbudget för genomförande av åtgärden. 
Under 2019 påbörjades förberedande undersökningar inför bytet av taktegel. 
Undersökningarna påvisade fuktproblem vilket föranledde åtgärder för att öka 
luftgenomströmning och beslut om ytterligare undersökningar. Dessa tillkommande 
undersökningar har genomförts i omgångar. Resultatet av dessa är att bärigheten för i stort 
samtliga tak vid Stjärnholms stall behöver åtgärdas och säkerställas.  
Med anledning undersökningarnas resultat har åtgärder planerats och genomförts löpande. 
Fläktar har getts service, bytts ut och kompletterats för att öka luftflödet. Fodermaskin har 
försetts med skydd för att förhindra spridning av organiskt material i stallet. Isolering som 
påfördes ett innertak under 2014 har tagits bort. Stämpning (avlastning) av längsgående 
balk kommer att genomföras för att förbättra bärigheten. Kompletterande bärighetsanalyser 
genomförs. 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 6  
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen  2020-09-02  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Det är fastighetsägaren som har det fastighetsmässiga och juridiska ansvaret för bärighet i 
stallens tak och takkonstruktion. Med anledning av det föreslås att verksamheten utryms 
från stallen till dess att bärigheten är säkerställd och/eller åtgärdad.  
För att inrymma verksamheten utanför nuvarande stall planeras och förbereds för 
uppförande av tältstall i anslutning till fastigheten. Den uppskattade sammanlagda 
kostnaden för tältstall under 6 månader uppgår till 3,8 mkr. Vidare pågår planering för en 
mer permanent tillfällig lösning inom området.    
De åtgärder som vidtagits, planerats och föreslås Kommunstyrelsen har löpande diskuterats 
med Stjärnholms ryttarförening och arrendatorn av jordbruket.  
Kommunstyrelsen föreslås ge kommunchefen i uppdrag att tillse att verksamheten 
senast 2020-09-30 evakueras från Stjärnholms stall till tillfälliga lokaler i form av 
tältstall. Kommunchefen föreslås också ges i uppdrag att tillse att en mer 
permanent tillfällig lösning ordnas för verksamheten. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Stallet Stjärnholm åtgärder inför takrenovering   
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunchefen ges i uppdrag att tillse att verksamheten senast 2020-09-30 evakueras från 
nuvarande stall till tillfälliga lokaler i form av tältstall. Rapport lämnas vid kommande 
sammanträde inkluderat slutlig uppskattad kostnad för åtgärden samt förslag till 
finansiering. 
Kommunchefen ges i uppdrag att tillse att en mer permanent tillfällig lösning 
ordnas för verksamheten. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunchef (FÅ) 
Fastighetsekonom (FK) 
Kultur och fritidsnämnd (FK) 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2020-09-02   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 97        Dnr KS.2020.71               
 
 
Svar på e-förslag - Träbryggan/trätrappa vid Läget  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
E-förslaget anses besvarat. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ett E-förslag om renovering av träbryggan och trappan vid Läget har inkommit.  
Kommunstyrelseförvaltningen har berett ärendet.  
Inom kommunen finns idag tre stycken olika uppdrag som berör utvecklingen av området. 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-24 (KS § 60, 2019) att Kommunstyrelse-förvaltningen 
ges i uppdrag att ansöka om begäran om planbesked för upprättande av en ny detaljplan 
för bostadshus inom det område som idag kallas Båt & Motors område. Syftet med denna 
detaljplan är dels att möjliggöra bostadsbyggnation inom Båt & Motors före detta 
verksamhetsområde.  Dels att tydliggöra hur inre hamnen med bryggor och 
strandpromenad kan komma och se ut och användas i framtiden. 
Inom Kommunstyrelseförvaltningen Fastighet pågår förberedande utredning avseende 
ombyggnation av restaurangen Läget. 
Inom Miljö & Samhällsbyggnadsförvaltningen finns ett uppdrag att visualisera och göra 
strandpromenad än mer tillgänglig för allmänheten från Läget till Jogersöbron. 
Alla tre uppdrag är samordnade. Nya bryggor, trappor, strandpromenader med mera 
genomförs inom ramen för respektive uppdrag.   
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därmed Kommunstyrelsen besluta att med 
anse E-förslaget vara besvarat. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks E förslag Lägets träbryggor  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
E-förslaget anses besvarat. 
 
______ 
 
Beslut till: 

  MEX (FK) 
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Kommunstyrelsen    

  
2020-09-02   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 98        Dnr KS.2020.66               
 
 
Åtgärder för att förebygga översvämning  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunchefen får i uppdrag att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys kopplad till  
    förändringar i havsvattenståndet.  

2. Analysen genomförs i två etapper, där etapp 1 omfattar nedanstående punkter och   
    återrapporteras till kommunstyrelsen i november 2020. 
a) Risker för översvämning i Oxelösund  
b) Särskilt utsatta områden vid olika havsvattennivåer  
c) Konsekvenser för samhällsviktig verksamhet, boendemiljöer och infrastruktur 
d) Förmågan att hantera översvämningar, t ex gällande dagvattensystem, tillgång till 

pumputrustning etc 
e) Behovet av kortsiktiga åtgärder för att förebygga och hantera översvämningar 
f) Kostnader för, och förslag till finansiering av, kortsiktiga åtgärder 

3. Etapp 2 omfattar nedanstående punkter och återrapporteras till kommunstyrelsen i maj  
    2021. 
g) Fördjupning av analysens punkter a-d enligt ovan samt    
h) Behovet av långsiktiga åtgärder för att förebygga översvämning och hantera 

översvämningar 
Kostnader för, och förslag till finansiering av, långsiktiga åtgärder 
 
 
Sammanfattning 
 
Mot bakgrund av ett förhöjt havsvattenstånd i februari 2020 och de konsekvenser detta 
medförde för Oxelösund bedömer kommunstyrelseförvaltningen att kommunen bör 
genomföra en risk- och sårbarhetsanalys kopplad till förändringar i havsvattenståndet.  
Förvaltningen föreslår att kommunchefen får i uppdrag att genomföra risk- och 
sårbarhetsanalys samt att denna genomförs i två etapper, där etapp ett omfattar ett 
kortsiktigt perspektiv och etapp 2 ett långsiktigt perspektiv. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ksf 2020-08-10  
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Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
1. Kommunchefen får i uppdrag att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys kopplad till  
    förändringar i havsvattenståndet.  

2. Analysen genomförs i två etapper, där etapp 1 omfattar nedanstående punkter och   
    återrapporteras till kommunstyrelsen i november 2020. 
a) Risker för översvämning i Oxelösund  
b) Särskilt utsatta områden vid olika havsvattennivåer  
c) Konsekvenser för samhällsviktig verksamhet, boendemiljöer och infrastruktur 
d) Förmågan att hantera översvämningar, t ex gällande dagvattensystem, tillgång till 

pumputrustning etc 
e) Behovet av kortsiktiga åtgärder för att förebygga och hantera översvämningar 
f) Kostnader för, och förslag till finansiering av, kortsiktiga åtgärder 

3. Etapp 2 omfattar nedanstående punkter och återrapporteras till kommunstyrelsen i maj  
    2021. 
g) Fördjupning av analysens punkter a-d enligt ovan samt    
h) Behovet av långsiktiga åtgärder för att förebygga översvämning och hantera 

översvämningar 
Kostnader för, och förslag till finansiering av, långsiktiga åtgärder 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunchef (FÅ) 
Säkerhetsstrateg/utredare (FK) 
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Ks § 99        Dnr KS.2020.25               
 
 
Avräkning Barn- och elevpeng 2020  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Godkänna avräkning för perioden januari – april 2020, 90 tkr. 
2. Finansiering sker via reserven för oförutsett. 
 
 
Sammanfattning 
 
Utbildningsnämnden (UN) har ett resursfördelningssystem med en överenskommen 
Kommunfullmäktige barn- och elevpeng (Kf barn- och elevpeng) för förskola, grundskola 
fritidshem, gymnasieskola och särskola. Enligt budgetreglerna görs tre avräkningar varje år 
och detta är den första för året. För perioden januari-april visar avräkningen 90 tkr. 
Avräkningen finansieras via medel från reserven för oförutsett.  
Avräkningen för januari-april visar att det totalt sett är fler barn och elever när 
verksamhetstalen lästs av, än vad som prognostiserats i Mål och budgets 
befolkningsprognos som fastställts av Kommunfullmäktige. En del åldersgrupper har 
minskat antal elever medan andra har ökat i antal. Vi ser den främsta ökningen av antalet 
elever inom gymnasiet, 18 elever. Detaljerad specifikation ges i bifogat beslutsunderlag. 
Avräknat antal barn- och elever multipliceras med Kf barn- och elevpeng för olika åldrar. För 
januari-april, uppgår summan till 90 tkr. 
På Kommunstyrelsen I slutet av september kommer en avstämning att göras på 
samma sätt som ovan, för perioden maj-september. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - jan-april 2020 
Avräkning barn och elevpeng januari-april 2020 
Protokoll 2020-05-25 - Un § 30  
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
1.  Godkänna avräkning för perioden januari – april 2020, 90 tkr. 
2.  Finansiering sker via reserven för oförutsett. 
______ 
 
Beslut till: 
Controller (FÅ) 
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Ks § 100        Dnr KS.2020.75               
 
 
Nybyggnation av restaurang vid Läget  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
• Godkänna investeringen 1 700 tkr för projekteringen av en ny restaurang vid Läget 

• 1 700 tkr finansieras ur ramen Restaurang Läget 

• Godkännande av projektplan Ny restaurang vid Läget  

• Attestant för investeringen är fastighetsekonom. 
 
 
Sammanfattning 
 
Under våren 2020 har förstudie genomförts av restaurang Läget i gästhamnen. Uppdraget 
från kommunstyrelsen var att ta fram förslag/lösning på en ny restaurang på samma plats 
som den nuvarande. Detaljplanen anger att det endast är möjligt att bygga på samma plats 
där befintlig byggnad står idag. Byggnadsmaterial på tak och fasad är styrt i detaljplanen.  
Förstudiens förslag är att nuvarande byggnad rivs och ersätts med en 1-plans 
restaurangbyggnad med plats för 70 stycken invändiga sittplatser med ett storkök 
som kan tillaga 400 portioner. Restaurangen byggs som en sommarrestaurang 
med möjlighet för året runt användning. Förstudien omfattar inte driften av 
restaurangen och inte området (gästhamnsområdet) bredvid 
restaurangbyggnaden. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Projektering av ny restaurang vid Läget 
Projektplan Ny restaurang vid Läget  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
• Godkänna investeringen 1 700 tkr för projekteringen av en ny restaurang vid Läget 

• 1 700 tkr finansieras ur ramen Restaurang Läget 

• Godkännande av projektplan Ny restaurang vid Läget  

• Attestant för investeringen är fastighetsekonom. 
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Förslag 
 
Linus Fogel (S), Britta Bergström (S) och Ordföranden yrkar bifall till framskrivet 
förslag 
 
Dag Bergentoft (M), Bo Höglander (C), Jan- Eric Eriksson (SD), yrkar avslag till 
framskrivet förslag. 
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels framskrivet förslag och 
dels Dag Bergentofts (M) m.fl. förslag att förslaget ska avslås. 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt framskrivet förslag.  
 
 
Reservation 
 
Jan-Eric Eriksson (SD), reserverar sig mot beslutet. Dag Bergentoft (M), Stefan 
Johansson (M), Bo Höglander (C) reserverar sig mot beslutet med följande 
motivering. 
 
Reservation: Projektering av byggnation av restaurang Läget 
Yrkar avslag på förslaget till beslut. 
Beslutet skulle givetvis inte handla om att bygga en restaurang - det handlar om att utveckla 
ett kvarter utmed Strandvägen. 
Området från Femöresundsgränd ända fram till hamnkontoret vid gästhamnen är ett stort 
utvecklingsområde utmed Strandvägen. Här krävs en genomtänkt plan för hela området. 
Att de som lever och verkar i kommunen har en möjlighet att lämna förslag hur området kan 
utvecklas. Allt från bostäder, åretrunt restaurang med konferensmöjligheter, bodar med 
försäljning, en vågbrytare värd namnet som skyddar gästhamnen och mycket mycket mer. 
Hamnkontor och servicebyggnad är byggda på parkmark. Ett felaktigt beslut från början. 
En ny detaljplan behöver genomföras över det kvarter som ovan beskrivits. 
En tidplan när olika saker ska genomföras med en investeringsplan. 
Kvarteret är utmärkt för att genomföra en markanvisningstävlan där kreativiteten kan 
komma att flöda. 
Socialdemokraterna har tyvärr fastnat i tänket att endast bygga en restaurang för 20 
miljoner kr. 
Ett oansvarigt förslag med skattemedel. Dessutom har ett mycket seriöst företag erbjudit sig 
att utveckla området. Men förtroendet för näringslivet är lågt. 
Kommunen har idag redan höga lån och mycket mer behöver lånas upp för byggnation av 
skolor, äldreboenden och en stor underhållsskuld av kommunens fastigheter. Det är bara 
några exempel. 
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Dag Bergentoft, Stefan Johansson, Bo Höglander 
 

 
______ 
 
Beslut till: 
Controller (FK) 
Fastighetsekonom (FÅ) 
Kustbostäder (FÅ) 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 14 (35) 
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2020-09-02   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ks § 101        Dnr KS.2020.78               
 
 
Rivning av byggnad på fastighet Stjärnholm 5:189  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
• Godkänna rivning av byggnad på fastigheten Stjärnholm 5:189  

• Godkänna kostnad 90 tkr för rivning av byggnad 

• Finansiering av 90 tkr sker via driftbudget för fastigheter 

• Attestant för projektet är fastighetsekonom 
 
Sammanfattning 
 
Fastigheten Stjärnholm 5:189 i Peterslundsområdet har tidigare arrenderas ut och är 
bebyggd med en mindre kioskliknande byggnad, byggnaden har stått tom i många år. 
I samband med uppsägning av arrendeavtal togs byggnaden över av Oxelösunds 
kommun, byggnaden är i sådant skicka att det inte är ekonomiskt försvarbart att 
försöka rädda den. Byggnaden är kraftigt angripen av fukt och skadedjur varpå den 
snarast behöver rivas. Kostnad för rivning, omhändertagande av byggavfall samt 
kostnader i samband med rivningslov är beräknat till 90 tkr.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Rivning av byggnad på fastigheten Stjärnhom 5:189  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
• Godkänna rivning av byggnad på fastigheten Stjärnholm 5:189  

• Godkänna kostnad 90 tkr för rivning av byggnad 

• Finansiering av 90 tkr sker via driftbudget för fastigheter 

• Attestant för projektet är fastighetsekonom 
 
______ 
 
Beslut till: 
Fastighetsekonom (FÅ) 
Controller (FK) 
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Ks § 102        Dnr MEX.2019.64               
 
 
Avtal avseende två nya 130 kV kraftledningar mellan Hedenlunda 
och SSAB  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunchef ges i uppdrag att ta fram avtalsförslag gentemot Vattenfalls utpekade 
juridiska part som reglerar de affärsmässiga förhållandena som en konsekvens av 
dragning av två nya 130 kV kraftledningar genom kommunen till SSAB. 
Avtalsförslaget återrapporteras till Kommunstyrelsen senast under december 2020. 
 
 
Sammanfattning 
 
Strax innan sommaren 2019 anordnades det första samrådet gällande dragningen av de två 
130 kV kraftledningarna genom Södermanland till SSAB. Kommunstyrelseförvaltningen har 
varit aktiva gentemot de konsultbolag som varit inkopplade som part för samrådet för 
Vattenfall likväl gentemot Vattenfall själva. Längs de olika ledningsstråk som funnits har det 
varit stor och tidvis stark argumentation om ledningsdragningen och hur den ska dras. 
Under året har kommunstyrelseförvaltningen utarbetat två samrådsvar som 
Kommunstyrelsens ordförande formellt svarat Vattenfall. Dessa svar har tydliggjort 
kommunens inställning och förslag till sträckning.  
Kommunen har gentemot Vattenfall valt att arbeta med en öppen diskussion, i god ton, som 
samtidigt har innehållit tydliga markeringar av kommunens behov och ståndpunkt. Det kan 
ses ha bidragit till att kraftedningarna i sträckan Stjärnholm till SSAB går i befintlig 
ledningsgata, delvis ett förslag som inte alls fanns med i Vattenfalls tidigare förslag på 
ledningsgator.  
För sträckan Stjärnholm ut ur kommunen var kommunens förslag fortsatt dragning rakt 
västerut från Stjärnholm i befintlig ledningsgata. Även det ett förslag som ej funnits med i 
Vattenfalls tidigare förslag. Den nya ledningen föreslås av Vattenfall anläggas i befintlig 
sträckning men i ledningsgatan som från Stjärnholm/Gabrielstorp går rakt norr ut, delvis 
parallellt med väg 53. Alternativ presenteras i Vattenfalls handlingar som alternativ A. 
Det kompletterande ställverk som Vattenfall sett ligga ute på åkern parallellt med Väg 53 
har efter diskussioner och i enlighet med Kommunstyrelsens ordförandes yttrande blivit 
flyttad upp i skogen vid Gabrielstorp. 
Kompletta handlingar kring Vattenfalls samråd och dragningar finns att läsa på: 
https://www.vattenfalleldistribution.se/vart-arbete/samrad/ort/hedenlunda-oxelosund/ 
 
I Vattenfalls samrådshandlingar framgår bl a att Vattenfall nu bestämt hela sträckningen 
Hedenlunda – SSAB. Det innebär att ärendet nu går in i nästa fas med olika utredningar 
såsom Miljökonsekvensutredning mfl. Slutligen är det EnergimarknadsInspektionen, 
(www.ei.se), som beviljar koncession. 
Som en konsekvens av dragningen behöver kommunens affärsmässiga effekter gentemot 
Vattenfall regleras. Kostnader för kompletterande detaljplanearbeten, intäktsförluster från 
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ett par av hyresobjekten/Gabrielstorp, försäljningsersättning för det område där ett 
kompletterande ställverk ska placeras behöver regleras med Vattenfall Eldistribution AB 
med anledning av föreslagen dragning av kommande luftledning genom Oxelösund. 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att ge Kommunchef i uppdrag att 
tillsammans med anlitat juridiskt ombud utarbeta förslag till avtal med Vattenfalls 
utpekade juridiska part som reglerar de affärsmässiga konsekvenserna för 
kommunen i samband med ledningsdragningen. Avtalsförslaget återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast i december 2020. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - utarbeta avtal med Vattenfall  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunchef ges i uppdrag att ta fram avtalsförslag gentemot Vattenfalls utpekade 
juridiska part som reglerar de affärsmässiga förhållandena som en konsekvens av 
dragning av två nya 130 kV kraftledningar genom kommunen till SSAB. 
Avtalsförslaget återrapporteras till Kommunstyrelsen senast under december 2020. 
 
______ 
 
Beslut till: 
MEX (FK) 
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Ks § 103        Dnr MEX.2020.81               
 
 
Markanvisning Skansvägen  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att genomföra en markanvisning med 
tävlingsförfarande. 

2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef ges i uppdrag att fatta beslut om vilka som 
skall medverka i juryn. Juryn består av representation av tjänstemän från 
kommunstyrelseförvaltningen, Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen samt 3 politiker.  

3. Juryn ges i uppdrag att ta fram ett förslag över krav/önskemål för tävlingsförfarandet där 
juryn sedan rangordnar inkomna anbud samt lämnar förslag till KS vem som ska tilldelas 
markanvisningen.  
Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att begära planbesked för området 
Skansvägen hos Miljö och samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Oxelösunds kommun har enligt lag tagit fram riktlinjer för markanvisning. Riktlinjerna ska 
innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av 
markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för 
markanvisningar samt principer för markprissättning 
Med markanvisning avses i denna lag en överenskommelse mellan en kommun och en 
byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor 
förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett utpekat markområde för 
bebyggande där markområdet ägs av kommunen. Uppfylls kraven köper intressenten 
därefter marken av kommunen och genomför byggnationen. 
 
I Spjutspetsprogrammet finns det föreslagna området Skansvägen som ett 
förtätningsprojekt. Läget och yttre förutsättningar i form av närhet till sjö, hamn nedanför 
aktuellt område samt den geografiska förutsättningen i form av höjdskillnader inom tänkt 
område gör att Kommunstyrelseförvaltningen ser detta som ett särskilt projekt. Med detta 
som grund ser Kommunstyrelseförvaltningen det som lämpligt att använda sig av ett 
tävlingsförfarande i markanvisningen. Eftersom detaljplan saknas för området innebär den 
föreslagna markanvisningen att inkomna tävlingsbidrag som till slut vinnande bidrag bidrar i 
utarbetandet av detaljplan. För vinnande bidrag är markanvisningstiden är enligt gällande 
riktlinjer för markanvisning satt till maximalt 2 år. 
En mindre marknadsföringsinsats görs i lämpliga kanaler samt via det intressentregister 
som finns på Kommunstyrelseförvaltningen, Mark och Exploatering riktat mot exploatörer 
som är intresserade av att projektera och bygga sådana projekt. De anmäler sitt intresse 
och ges därefter en given tid på att visualisera sitt förslag till projekt och är därmed med i 
tävlingen. 
Används tävlingsförfarandet behöver en jury/arbetsgrupp sammanställa krav/önskemål för 
områdets exploatering bland annat genom gestaltning, utförande, pris mm.  
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Juryn rangordnar även inkomna anbud samt lämnar förslag till kommunstyrelsen vem som 
skall tilldelas markanvisningen. 
Förslagsvis består gruppen av tjänstemän från kommunstyrelseförvaltningen, Miljö och 
samhällsbyggnadsförvaltningen samt 3 politiker. 
Parallellt med markanvisningen görs detaljplan för det aktuella området. Det är 
Kommunstyrelsen som markägarrepresentant som är initierade, beställare, samt betalare 
av detaljplanen. Det är således ingen plan som den slutliga vinnaren kommer att äga. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslås därför ges i uppdrag att begära planbesked hos 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för området Skansvägen. 
Enligt kommunens riktlinjer görs den formella försäljningen av området först när 
vinnaren, exploatören, formellt börjar bygga. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse KS Skansvägen  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att genomföra en markanvisning med 
tävlingsförfarande. 

2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef ges i uppdrag att fatta beslut om vilka som 
skall medverka i juryn. Juryn består av representation av tjänstemän från 
kommunstyrelseförvaltningen, Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen samt 3 politiker.  

3. Juryn ges i uppdrag att ta fram ett förslag över krav/önskemål för tävlingsförfarandet där 
juryn sedan rangordnar inkomna anbud samt lämnar förslag till KS vem som ska tilldelas 
markanvisningen.  
Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att begära planbesked för området 
Skansvägen hos Miljö och samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Förslag 
 
Bo Höglander (C), Patrik Renfors (V), Linus Fogel (S) yrkar bifall till framskrivet 
förslag. 
 
______ 
 
Beslut till: 
MEX (FÅ) 
EK (FK) 
MSF (FÅ) 
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Ks § 104        Dnr KS.2020.4               
 
 
Information från kommunalrådet och kommunchefen  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Godkänner informationerna 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson (S) informerar om: 
 
- Digitalt besök av riksdagens talman för att prata om hur den demokratiska 

processen har hanterats under pandemin. 
- Oxelösund har nu tagit över sekretariatet för industrikommuner vilket även 

innebär att Oxelösund blir sammankallade i arbetsutskottet. 
- Ägarträff med Nyköping Östgötalänken. 
 
 
Kommunchef Johan Persson informerar om: 
 
- Effekterna av att de nya strategerna är på plats.  
- Gira projektets avskaffande. 
- Ökade IT kostnader.  
- Rekryteringsprocess med ny förvaltningschef för äldreomsorgsförvaltningen.  
 
 
______ 
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Ks § 105        Dnr KS.2020.5               
 
 
Delgivningar  
 
 
 
Delges 
Protokollsutdrag sydarkivera § 17 2020-05-17 arkivutredningen 
Protokollsutdrag sydarkivera § 4, 2020-03-06 Budget 2021 plan 2022-2023 
Sydarkiveras budget 2021 och ekonomisk plan för 2022–2023  
 
 
______ 
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Ks § 106        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 2020-09-02 
Beslutsfattare 
 

Beslutsdatu
m 

Punkt i 
del. Ordn 

Beslutets innehåll i korthet 
 

Beslutet 
hittas 

Thomas Hermansson 2020-05-26 A.11 Avslag på begäran att lämna 
ut allmän handling 

Castor 

Sara Littorin/Malin 
Lindèn 

2020-05-01 – 
2020-05-31 
 

B.12 Bifall                                      
 

BAB-diariet 

Sara Littorin/Malin 
Lindèn 

2020-01-05 – 
2020-01-05 

B.12 Delvis bifall BAB-diariet 

Henny Larsson 2020-05-01 – 
2020-05-31 

D.3 Nyanställda maj  Castor 

Kjell Andersson/Maria 
Malmberg 

2020-05-01 – 
2020-05-31 

B.9 Avtal båtplatser Castor 

Kjell Andersson/Maria 
Malmberg 

2020-05-01 – 
2020-05-31 

A.17 Yttrande bygglovsremiss Castor 

Kjell Andersson/Maria 
Malmberg 

2020-05-01 – 
2020-05-31 

B.11 Avtal bostadsarrende/ 
lägenhetsarrende 

Castor 

Kjell Andersson 2020-05-19 B.4 Försäljning fastighet 
Byggmästaren 6 

Castor 

Maria Malmberg 2020-06-11 B.6 Villkorsändring tomträtt 
Verkmästaren 3 

Castor 

Johan Persson 2020-06-25 D.8 Uppsägning arbetsbrist M.T Personakt 

Niklas Ridström 2020-06-03 D.8 Uppsägning arbetsbrist M.A Personakt 
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Maria Malmberg 2020-06-30 B.8 Servitut elledning mellan Oxelö 
7:50 och Oxelö 7:60 

Castor 

Henny Larsson 2020-06-29 D.3 Nyanställda juni Castor 

Richard Andersson 2020-07-01 F.3 Tilldelning Mark- och 
Beläggningsavtal 

Castor 

Sara Littorin/Malin 
Linden 

20-06-01 – 
20-06-30 

B.12 Avslag BAB-diariet 

Sara Littorin/Malin 
Lindèn 

20-06-01 – 
20-06-30 
 

B.12 Bifall                                      
 

BAB-diariet 

Sara Littorin/Malin 
Lindèn 

20-06-01 – 
20-06-30 

B.12 Delvis bifall BAB-diariet 

Johan Persson 
20-07-03 

A.1 Beviljad ansökan del av 
finansiering ”visor vid vattnet 
2020” 

Castor 

Johan Persson 20-07-07 A.1 Beviljat stöd till Företagsam 
NORA 2020 

Castor 

Kjell Andersson/Maria 
Malmberg 

2020-06-01-
2020-06-30 

B.9 Avtal båtplatser Castor 

Kjell Andersson 2020-06-08 B.4 Försäljning del av fastighet 
Förmannen 1 

Castor 

Maria Malmberg 2020-06-09 A.17 Yttrande bygglovsremiss Castor 
Henny Larsson 2020-07-01 – 

2020-07-31 
D.3 Nyanställda Juli Castor 

Sara Littorin/Malin 
Lindèn 

20-07-01 – 
20-07-30 
 

B.12 Bifall/ Preliminärt beslut                                   
 

BAB-diariet 

Kjell Andersson/Maria 
Malmberg 

2020-07-01 – 
2020-07-31 

B.9 Avtal båtplatser Castor 

Kjell Andersson/ Maria 
Malmberg 

2020-07-01 – 
2020-07-31 

A.17 Yttrande bygglovsremiss Castor 

Kjell Andersson/ Maria 
Malmberg 

2020-07-01 – 
2020-07-31 

A.19 Yttrande remiss sanering Castor 

Kjell Andersson/ Maria 
Malmberg 2020-07-01 – 

2020-07-31 

B.11 Avtal 
bostadsarrende/lägenhets-
arrende 

Castor 

Patrik Kullman 2020-08-13  Beslut om eldningsförbud Castor 

 
 
 
 
______ 
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Ks § 107        Dnr KS.2019.115               
 
 
Bokslut för Donationsfonderna 2019  
 
 
Kommunstyrelsens förslag beslut i Kommunfullmäktige 
 
Upprättade årsredovisningar fastställs och kommunstyrelsens ledamöter beviljas full 
ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. 
 
Kommunstyrelsen beslut för egen del 
Ge kommunchefen i uppdrag att se över utdelningens storlek i förhållande till 
stiftelsens avkastning och kapital enligt revisionens rekommendation. 
 
 
Sammanfattning 
 
Oxelösunds kommun förvaltar tre stiftelser (donationsfonder).  
Dessa tre stiftelser är: 
• Stiftelsen för utgivande av premier till elever vid högstadiet i Breviksskolan i Oxelösund,   
  instiftad 1986, 
• Stiftelsen för utgivande av premier till elev / elever folkbokförda i Oxelösunds kommun   
  som studerar på gymnasiet i Oxelösund instiftad 1986, och 
• Stiftelsen för främjande av kulturell verksamhet inom Oxelösunds kommun,   
  instiftad 1986.  
Administrationen för de tre stiftelserna sker genom ett avtal med Skandikon Administration 
AB, lokaliserat i Malmö. Årsredovisningar har upprättats av Skandikon.  
Det egna kapitalet för dessa tre stiftelser uppgick till 1 218 tkr i bokslut 2019 (1 119 tkr vid 
föregående årsskifte). Totalt för alla tre fonderna delades 39,5 tkr (31 tkr) ut. 
Fonden som riktar sig mot elever vid högstadiet i Breviksskolan delade ut 16,5 tkr  
(21 tkr).  
Fonden som riktar sig mot elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som studerar på 
gymnasiet i Oxelösund delade ut 0 tkr.  
Fonden för kulturell verksamhet delade ut 23 tkr (10 tkr).  
Marknadsvärdet av stiftelsernas värdepapper uppgick till 1 262 tkr vid årets slut  
vilket är en ökning med 143 279 kr (minskning med 138 tkr), vilket motsvarar en förändring 
med +12,81 % (minskning med 12,31 %). Stiftelserna har sina resp. förmögenheter 
gemensamt placerade i den samförvaltade depån Oxelösunds samförvaltning hos Öhman 
fonder.  
Revisionen rekommenderar Kommunstyrelsen att ta ställning till om förutom stiftelsernas 
avkastning och skatteregler även deras kapital bör användas för utdelning. 
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Revisionen har granskat samtliga stiftelser utan anmärkning och föreslår att 
kommunstyrelsens ledamöter beviljas full ansvarsfrihet för 2019. 
 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning Donationsfonder 2019 
Årsredovisning Samförvaltade Donationsfonder 2019 
Revisionsberättelse för år 2019 för Stiftelsen för utgivande av premier till elever vid 
högstadiet i Breviksskolan 
Revisionsberättelse för år 2019 för Stiftelsen för främjandet av kulturell verksamhet 
Revisionsberättelse för år 2019 för Oxelösunds samförvaltade donationsstiftelser 
Revisionsberättelse för år 2019 för Stiftelsen för utgivande av premier till elever som 
studerar på gymnasiet   
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag beslut i Kommunfullmäktige 
 
Upprättade årsredovisningar fastställs och kommunstyrelsens ledamöter beviljas full 
ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. 
 
Kommunstyrelsen beslut för egen del 
Ge kommunchefen i uppdrag att se över utdelningens storlek i förhållande till 
stiftelsens avkastning och kapital enligt revisionens rekommendation. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
ECH 
CON 
Revision 
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Ks § 108        Dnr KS.2020.67               
 
 
Reviderat reglemente för gemensamma växelnämnden  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner reviderat reglemente för den gemensamma 

växelnämnden. 
2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i respektive kommun fattar 

motsvarande beslut. 
 
Sammanfattning 

Reglementet för gemensamma växelnämnden reglerar deltagande på nämndens 
sammanträden. I dagsläget medges inte deltagande på distans. 
För att det ska vara möjligt att delta i sammanträden med fullmäktige, nämnder och 
styrelser på distans krävs det att fullmäktige fattat beslut om det. Därför föreslås ett 
tillägg i reglementet för den gemensamma växelnämnden om att det ska vara 
möjligt att sammanträde med ledamöter sker på distans. Formuleringen i det 
föreslagna tillägget är hämtat från SKR:s underlag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Revidering av reglemente för gemensamma växelnämnden 
Protokollsutdrag 2020-04-24 § 5 
Tjänsteskrivelse reglemente 
Reglemente gemensam växelnämnd  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner reviderat reglemente för den gemensamma 

växelnämnden. 
2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i respektive kommun fattar 

motsvarande beslut. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Trosa kommun, (FÅ) 
Gnesta kommun, (FÅ) 
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Ks § 109        Dnr KS.2020.46               
 
 
Budgeterat underskott Utbildningsnämnden  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Utbildningsnämnden medges för verksamhetsåret 2020 bedriva verksamhet, som 
efter genomförande av föreslagna åtgärder leder till ett ekonomiskt underskott om 
maximalt 15,7 mkr. 

2. Utbildningsnämnden skall under resterande del av 2020 fortsätta att arbeta för att nå en 
budget i balans. 

3. Utbildningsnämnden skall även vid delårsbokslut och årsbokslut 2020 redovisa till 
Kommunfullmäktige en särskild redogörelse av status för redan fattade 
besparingsåtgärder, samt hur arbetet med att nå en budget I balans framskrider. 

 
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   
 
 
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 § 16 beslutade Utbildningsnämnden att föreslå 
Kommunfullmäktiges att godkänna att nämnden under 2020 kan göra ett maximalt 
underskott på 15,7 mkr. 

2020-05-13 § 29 beslutade Kommunfullmäktige att återremittera ärendet om att 
bevilja Utbildningsnämnden att få gå med underskott på 15.7 mkr. Med motiveringen 
att det presenteras en konsekvensbeskrivning av tänkta besparingar.  
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2020-06-16 § 38 beslutade Utbildningsnämnden föreslå Kommunfullmäktige besluta 
att Utbildningsnämnden för verksamhetsåret 2020 medges bedriva verksamhet, som 
efter genomförande av föreslagna åtgärder i dagsläget pekar på ett ekonomiskt 
underskott om maximalt 15,7 mkr. I ärendet bifogades en konsekvensbeskrivning 
som grund för beslutet. 

Utifrån Utbildningsnämndens beslut 2020-06-16 § 38 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. 
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 grundskole och vuxenutbildnings organisation skall se ut. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Budgeterat underskott Utbildningsnämnden 
Protokoll 2020-05-13 - Kf §29 
Protokoll 2020-05-13 - Kf §29 
Protokoll 2020-06-16 - Un § 38 
Konsekvensbeskrivning för planerat underskott i Utbildningsnämnden  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Utbildningsnämnden medges för verksamhetsåret 2020 bedriva verksamhet, som 
efter genomförande av föreslagna åtgärder leder till ett ekonomiskt underskott om 
maximalt 15,7 mkr. 

2. Utbildningsnämnden skall under resterande del av 2020 fortsätta att arbeta för att nå en 
budget i balans. 
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3. Utbildningsnämnden skall även vid delårsbokslut och årsbokslut 2020 redovisa till 
Kommunfullmäktige en särskild redogörelse av status för redan fattade 
besparingsåtgärder, samt hur arbetet med att nå en budget I balans framskrider. 

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  
 
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.  
 
Jan-Eric Eriksson (SD), Bo Höglander (C) yrkar bifall till Stefan Johanssons (M) 
förslag. 
 
Britta Bergström (S), Patrik Renfors (V) och Ordförande yrkar avslag på Stefan 
Johanssons (M) förslag. 
 
Patrik Renfors (V), Linus Fogel (S), Britta Bergström (S) och Ordförande, yrkar 
bifall till framskrivet förslag. 
 
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 
 
______ 
 
Beslut till: 
Controller (FK) 
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Ks § 110        Dnr KS.2019.120               
 
 
Motion angående valfrihet för äldre (LOV)  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Motionen avslås. 
 
Sammanfattning 
 
2019-10-16 inkom Katarina Berg (M), Bo Höglander (C), Göran Bernhardsson (KD) och 
Klas Lundberg (L) med en motion om att Oxelösunds kommun utreder möjligheten att införa 
LOV och därefter överväga ett införande. 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen remitterade 
frågan till Vård- och omsorgsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden utredde frågan och 
återkom med förslaget att avslå motionen med följande motivering.  
Vård- och omsorgsnämnden har de senaste åren utrett och besvarat liknande motioner 
med avslag till följd.  
 
LOV trädde i kraft den 1 januari 2009 och reglerar vad som ska gälla för de kommuner som 
vill konkurrenspröva kommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av vård- 
och omsorgstjänster till brukare. LOV är avsedd att fungera som ett verktyg för de 
kommuner som öppnar för privata alternativ och som inför valfrihet. LOV innebär att alla 
privata utförare som lever upp till vissa grundkrav ställda av kommunen får vara med och 
erbjuda sina tjänster till kommunens invånare. Dock har kommunerna det yttersta ansvaret 
för att äldre får den vård och omsorg som de har beviljats. I kommunernas ansvar ingår 
bland annat att följa upp varje beslut samt att kontrollera de utförare som har i uppdrag att 
verkställa kommunernas beslut.  
 
I tjänsteskrivelsens utredning går det att utläsa att några av de förväntade resultaten av 
LOV är att brukare själva ska värdesätta möjligheten att påverka välfärdstjänsterna samt att 
konkurrensen skulle stimulera kvaliteten. Det saknas stöd för att införandet av LOV 
nödvändigtvis leder till ökad kundnöjdhet eller kvalitetshöjning. Det kan däremot konstateras 
att implementeringen av valfrihetsystem medför omställningskostnader såväl som 
fortlöpande ökat krav på den kommunala styrningen.  
 
Äldreomsorgsförvaltningen konstaterar i en jämförelse av Oxelösund och likhetsutsökta 
kommuner (Haparanda, Tanum, Ovanåker, Älvsbyn, Olofström, Lycksele, Lysekil) att det 
inte går att hänföra att kostnaderna skulle minska med införandet av LOV inom 
äldreomsorgen. Det går heller inte att påvisa att nöjdheten har ökat hos de kommuner som 
har infört LOV. 

Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att tillägga.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Motion angående Valfrihet för äldre (LOV) 
Protokoll 2019-10-16 - Kf §120 
Protokoll 2020-03-25 - Von §15 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 30  
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen  2020-09-02  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Tjänsteskrivelse Von - ÄOF - Yttrande över motion om valfrihet för äldre (LOV) 
Beslut2017-03-28 
Tjänsteskrivelse2017-03-20 
Beslut2016-11-22 
Tjänsteskrivelse2016-11-11 
Beslut2016-02-23 
Tjänsteskrivelse2016-02-09 
Yttrande 2016-02-11 
Beslut2012-09-26 
Tjansteskrivelse2012-09-17 
Beslut2011-08-25 
Tjänsteskrivelse2011-08-16 
Motion - Angående valfrihet för äldre (LOV  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Motionen avslås. 
 
Förslag 
 
Patrik Renfors (V), Linus Fogel (S), Britta Bergström (S) och Ordförande yrkar bifall 
till framskrivet förslag. 
 
Bo Höglander (C), Stefan Johansson (M), Dag Bergentoft (M), Jan-Eric Eriksson 
(SD) yrkar bifall till motionen 
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finn två förslag till beslut dels framskrivet förslag om att 
motionen ska avslås och dels Bo Höglanders (C) m.fl. förslag om att motionen ska 
bifallas.  
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt framskrivet förslag 
 
Reservation 
 
Dag Bergentoft (M), Stefan Johansson (M), Bo Höglander (C), Jan. Eric Eriksson 
(SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Motionärerna (FK) 
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Ks § 111        Dnr KS.2020.84               
 
 
Sammanträdesdagar 2021  
 
 
Kommunstyrelsens beslut för egen del 
Följande sammanträdesdagar 2021 för kommunstyrelsen fastställs: 
27 januari, 17 mars, 21 april, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 27 oktober 24 november. 
Kommunstyrelsens sammanträden inleds med informationsärenden under förmiddagen och 
efterföljs av behandling av beslutsärenden på eftermiddagen de aktuella 
sammanträdesdagarna.  

Kommunchefen ges i uppdrag att undersöka hur andra kommuner i Sörmland hanterar 
tidpunkt för sammanträdestid och beredningstid för revisorer då budget och bokslut bereds. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Följande sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige fastställs: 
10 februari, 31 mars, 11 maj, 16 juni, 15 september, 20 oktober, 10 november, 8 
december. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdesdagar 
2021. Förslaget är anpassat till mål- och budgetprocessen samt ekonomiska 
uppföljningar. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Sammanträdesdagar 2021  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens beslut för egen del 
Följande sammanträdesdagar 2021 för kommunstyrelsen fastställs: 
27 januari, 17 mars, 21 april, 2 juni, 1 september, 29 september, 27 oktober 24 november. 
Kommunstyrelsens sammanträden inleds med informationsärenden under förmiddagen och 
efterföljs av behandling av beslutsärenden på eftermiddagen de aktuella 
sammanträdesdagarna.  
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Följande sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige fastställs: 
10 februari, 31 mars, 11 maj, 16 juni, 15 september, 13 oktober, 10 november, 8 
december. 
 
 
Förslag 
 
Ordförande yrkar att för kommunstyrelsen del sammanträdet den 29 september 
flyttas till 6 oktober. 
 
Ordförande yrkar att under kommunstyrelsen förslag till beslut i 
Kommunfullmäktige flyttar sammanträdet den 13 oktober till den 20 oktober.  
 

Ordförande yrkar att Kommunchefen ges i uppdrag att undersöka hur andra kommuner i 
Sörmland hanterar tidpunkt för sammanträdestid och beredningstid för revisorer då budget 
och bokslut bereds. 

 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt det egna 
ändringsyrkandet, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt dessa.  
 
Ordförande frågar sedan om det egna tilläggsyrkandet och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.  
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kansliet (FÅ) 
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Ks § 112        Dnr KS.2020.65               
 
 
Årsredovisning och ansvarsfrihet för samordningsförbundet RAR 
2019  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Årsredovisning 2019 för samordningsförbundet RAR i Sörmland läggs till handlingarna. 
2. Styrelsen för samordningsförbundet RAR i Sörmland med dess ledamöter och ersättare 
beviljas ansvarsfrihet för år 2019. 
 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har granskat årsredovisningen 2019 för samordningsförbundet RAR. 
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2019 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Årsredovisning och ansvarsfrihet för samordningsförbundet RAR 2019 
Region Sörmland regionfullmäktiges beslut §85/20 Begäran om ansvarsfrihet för 
samordningsförbundet rar i Sörmland 
Årsredovisning samordningsförbundet RAR 2019 
Revisionsberättelse samordningsförbundet RAR 2019 
Granskningsrapport Finsam RAR Sörmland 2019-12-31 KPMG  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Årsredovisning 2019 för samordningsförbundet RAR i Sörmland läggs till handlingarna. 
2. Styrelsen för samordningsförbundet RAR i Sörmland med dess ledamöter och ersättare 
beviljas ansvarsfrihet för år 2019. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Samordningsförbundet RAR (FK)  
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Ks § 113        Dnr KS.2020.85               
 
 
Nytt avtal för överförmyndaren  
 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Teckna avtal med Nyköpings kommun om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd 
för Nyköping och Oxelösunds kommuner. 
 
Avtalet gäller från och med 2020-01-01 
 
 
Sammanfattning 
 
Nyköping och Oxelösunds kommuner kom den 1 januari 2007 överens om att inrätta en 
gemensam överförmyndarnämnd för samverkan angående överförmyndarverksamheten. 
En genomgång av det då upprättade avtalet har gjorts i samråd med Nyköpings kommun 
där det framkommit att en förändring av kostnadsfördelningen och den ekonomiska 
ersättningen behöver ske. 
Oxelösunds kommun har enligt tidigare avtal betalat en fast ersättning månadsvis till 
Nyköpings kommun avseende personal- och overheadkostnader. Utöver detta har 
Oxelösunds kommun fakturerats halvårsvis för de kostnader som härrör sig till arvode och 
omkostnader för gode män, förvaltare och förmyndare i det fall där arvodet ska betalas av 
kommunen och där huvudmannen är folkbokförd i Oxelösunds kommun. 
Av det totala antalet ärenden som hanteras av Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd 
härrör ca 3/4 till Nyköpings kommun och 1/4 till Oxelösunds kommun. Utifrån detta bör 
Oxelösunds kommun betala för de kostnader som härrör sig till Oxelösunds kommun 
gällande nämndens arbete och administration. Oxelösunds kommun bör därmed stå för 
personalkostnader motsvarande en heltidstjänst samt kostnad för nämnd- och ekonomistöd. 
Overheadkostnader för Oxelösunds kommun beräknas till 1/4 av de totala 
overheadkostnaderna. 
I det fall arvodet till gode män, förvaltare och förmyndare ska betalas av kommunen och där 
huvudmannen är folkbokförd i Oxelösunds kommun ska Nyköpings kommun även 
fortsättningsvis fakturera Oxelösunds kommun för detta enligt förslaget. Faktureringen ska 
ske i efterskott kvartalsvis istället för halvårsvis. 
Ersättningen från Oxelösunds kommun avseende personal och overheadkostnader 
faktureras årligen i förskott enligt budget och slutregleras enligt faktiska kostnader vid årets 
slut. 
Avtalet föreslås årligen utvärderas och avstämning sker två gånger per år under kvartal två 
och fyra. 
Avtalet föreslås gälla från 2020-01-01 till och med 2020-12-31 vilket är 
överenskommet enligt samråd mellan Nyköping och Oxelösunds kommuner. 
Uppsägning ska ske skriftligen senast 6 månader innan avtalstidens utgång. Sker 
inte uppsägning av avtalet förlängs avtalet med 12 månader varje gång. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Nytt avtal för överförmyndaren 
Nyköpings Kommun Överförmyndaren .AVTAL utk 200519 
Avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för Nyköping och Oxelösunds kommuner  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Framskrivet förslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Teckna avtal med Nyköpings kommun om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd 
för Nyköping och Oxelösunds kommuner. 
 
Avtalet gäller från och med 2020-01-01 
 
______ 
 
Beslut till: 
Nyköpings kommun (FK) 
 
 
 


