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Plats och tid Eventsalen, Koordinaten 18.00 - 20.30 
 

Beslutande Linda Hägglund (S) Björn Johansson (MP) 
 Nina Wikström-Tiala (S) Klas Lundbergh (L) 
 Mårthen Backman (M) Bo Höglander (C) 
 Catharina Fredriksson (S) Inge Ståhlgren (S) 
 Dag Bergentoft (M) Bengt Björkhage (M) 
 Linus Fogel (S) Göran Bernhardsson (KD) 
 Patrik Renfors (V) Mariela Perez (V) 
 Katarina Berg (M) Bror Sterner (S) 
 Jannike Zetterman (SD) Martin Bergström (S) 
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 Stefan Johansson (M) Birgitta Luoto (S) 
 Ingela Wahlstam (V) Tapio Helminen (M) 
 Zuber Sahi (M) Håkan Carlsson (S) 
 Sofia Bergli (S) Daniel Lundgren (V) 
 Jan-Eric Eriksson (SD)   
     
Ej tjänstgörande Jonas Widegren (S) Björn Wintler (L) 
ersättare och övriga Charlotta Olsson (S) Joakim Öhman (C) 
Deltagare Ann-Sophie Nygren (S) Gert Bennevall (KD) 
 Lars Pettersson (MP) Odd Mattson (M) 
     
     
     
     
     
     
     
  
Underskrifter Sekreterare …………………………………………… 

Thomas Hermansson 
Paragrafer 2  - 18  

    
 Ordförande …………………………………………… 

Linda Hägglund  

  
Justerande ………………………………………… 

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

  Nina Wikström-Tiala Dag Bergentoft 
BEVIS 
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Kf §2        Dnr KS.2016.18               
 
 
Val av justeringsledamöter  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Nina Wikström Tiala (S) och Dag Bergentoft (M) utses att justera dagens protokoll  
 
 
______ 
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Kf §3        Dnr KS.2020.10               
 
 
Medborgarförslag om upprustning av byggnaderna på Jogersö 
havsbad  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige medger att medborgarförslaget får lämnas in och överlämnar 
det till kommunstyrelsen för besvarande. 
 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om upprustning av byggnaderna på Jorgersö havsbad  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Medborgarförslag angående upprustning av byggnaderna på Jogersö 
havsbad  
 
Till berörda parter I kultur och fritids förvaltningen i Oxelösund. 
  
Jogersö havsbad är välbesökt av turister sommartid och platsen erbjuder både 
bad, strandaktiviteter, konserter samt bakluckeloppis vilket är bra för kommun. Det 
enda som stör upplevelsen och som behöver ses över är toaletterna och 
omklädningsrummet vars byggnader har sett sina bästa dagar. I dagsläget är 
endast ett omklädningsrum i bruk och detta är både slitet, nerklottrat och delvis 
belamrat med en trasig flytbrygga och påsar med sopor. Dess ena väggs trä mot 
kortsidan är så murket att det uppstått hål i fasaden vilka lagats från insidan. Jag 
föreslår därför att hela byggnaden rivs och ersätts med en större ändamålsenlig 
byggnad med separata omklädningsrum, förrådsutrymme, kiosk med ny dörr. Den 
dörr som finns i nuläget bär tydliga spår efter inbrottsförsök.  
 
Även den separata toalettbyggnaden är i behov av renovering eller nybyggnation. I 
dagsläget är endast en toalett av två öppen. Den toalett som tidigare var herrarnas 
har hålligts låst i åratal efter att någon tog sig in en vinter och slog sönder alla wc-
stolarna och sedan dess har de inte ersatts med nya.  
 
Att budgetera för nya byggnader 2020 vore därför värt att prioritera eftersom 
Jogersö havsbad är Oxelösunds ansikte utåt dit många turister kommer sommartid 
för att bada eller besöka bakluckeloppisen och då ger nämnda byggnader ett slitet 
och ovårdat intryck.  
 
Hela badets standard skulle höjas avsevärt med nya byggnader för wc och 
omklädning samt medföra ökad trivsel hos badplatsens besökare så väl från 
Oxelösund som besökare från andra närliggande städer men även turister som 
kommer hit sommartid från våra europeiska grannländer så som Tyskland, Holland 
och Danmark.  
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Det sämsta med Jogersö havsbad kan där med vändas till en fördel om vi 
investerar för framtida somrar genom att ersätta slitna badbryggor mm och anställa 
sommarjobbare som regelbundet städar omklädningsrummen och toaletterna. I 
dagsläget fungerar detta inte så värst bra. Golvet i omklädningsrummet är alltid fullt 
av sand och smuts samt nerskräpat med kvarlämnade sopor från badgästerna.  
 
Med vänliga hälsningar  
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen (FÅ) 
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Kf §4        Dnr KS.2020.7               
 
 
Information från kommunstyrelsens ordförande  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsen ordförande Catharina Fredriksson (S) informerar om: 
 
- Kommunstyrelsen har antagit ett program för förtätning av bostäder i Oxelösunds 

kommun. 
- Besked från vattenfall gällande elledningen från Hedenlunda till SSAB. 
- Kommande genomlysning av kommunstyrelsen. 
- Konstnärlig utsmyckning vid Oxelöskolan. 
- Resultat från årets trygghetsmätning.  
- Kommunens föreningars sportlovsprogram.  
 
 
 
______ 
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Kf §5        Dnr KS.2020.5               
 
 
Delgivningar  
 
 
Delges 
 
Protokoll gemensamma patientnämnden 16 december 2019 
Utdrag Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd § 60 191209 Detaljbudget 2020 
Nyköpings-Oxelösunds Överförmyndarnämnd 
Utdrag Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd § 61 191209 Ekonomisk uppföljning 
per oktober 2019 för Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd 
Protokoll från Nyköping Oxelösunds Gemensamma Servicenämnd 191203 
 
 
 
 
 
 
______ 
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Kf §6        Dnr KS.2018.160               
 
 
Avsägelse och val av  ersättare i Kommunstyrelsen  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Claes-Göran Borrman (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Kommunstyrelsen. 
 
Rune Tschemernjack (S) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen. 
 
 
Jannike Zetterman (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen. 
 
Pontus Linder (SD) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Claes Göran Borrman (S) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
Kommunstyrelsen. 
 
Till ny ersättare i Kommunstyrelsens föreslås Rune Tschemernjack (S). 
 
Jannike Zetterman (SD) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen. 
 
Till ny ersättare i kommunstyrelsen föreslås Pontus Linder (SD). 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Valda 
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Kf §7        Dnr KS.2018.160               
 
 
Val av ersättare till Utbildningsnämnden  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Ann-Charlotte Larsson (S) väljs till ny ersättare i Utbildningsnämnden. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Till ersättare i utbildningsänden föreslås Ann-Charlotte Larsson (S). 
 
______ 
 
Beslut till: 
Vald 
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Kf §8        Dnr KS.2018.107               
 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Rapporten godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunerna har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, kommunens 
revisorer och kommunfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts 
inom tre månader från beslutsdatum. Motsvarande rapporteringsskyldighet gäller 
även beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader efter det att verkställig-
heten avbrutits. Rapportering ska ske en gång per kvartal. 
Inspektionen för vård och omsorg har möjlighet att hos förvaltningsrätten ansöka om 
att en kommun, som inte verkställt ett gynnande beslut, ska åläggas en särskild 
avgift, så kallad sanktionsavgift. 
När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt senare verkställs, ska 
nämnden anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg och revisorerna. 
Oxelösunds kommun rapporterar per 30 september 2019: 
 
SoL: 
Äldreomsorg 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader 
  från beslutsdatum. 
IFO   0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader 
   från beslutsdatum. 
Funktionsstöd 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader 
  från beslutsdatum. 
LSS: 3 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre 

månader från beslutsdatum. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2019-11-26 Von §89 
Kvartal 3 2019 Sammanstallning ej verkstallda beslut enligt LSS  
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Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Rapporten godkänns. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Revisorerna (för kännedom) 
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Kf §9        Dnr KS.2019.54               
 
 
Svar på motion om Etablering av trafikpark inom Oxelösunds 
kommun  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen avslås. 
 
Sammanfattning 
 
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-03 § 47 lämnade Jan-Eric Eriksson (SD), 
Jannike Zetterman (SD) och Leif Winnsberger (SD) in en motion angående Etablering av 
trafikpark inom Oxelösunds kommun. 
”Bakgrunden till denna motion är att vi har ca 1400 barn i förskoleåldern samt i årsklasserna 
1-6. Därför ser vi att barn får en vägledning till hur trafiken fungerar med att kunna få träna 
och öka förståelsen i en inhägnad trafikpark. Det finns blott några få trafikskolor/parker för 
barn i vårt land." 

 

Yrkanden: 

·Att utreda möjligheten till en barntrafikskola/park. 

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

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

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

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

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2019-11-27 §202 med motiveringen att 
säkerställa kommunens ansvar och roll i förhållande till vad motionären föreslår. 
Kommunstyrelseförvaltningen har berett frågan och kommit fram till slutsatsen att motionen 
bör avslås enligt följande. 
Sverigedemokraterna belyser i sin motion ett i samhället viktigt ämne nämligen 
trafiksäkerhet för barn. Dock så är det av motionen svårt att skapa sig en bild av 
om parken är tänkt främst för barn och skolor i Oxelösunds kommun eller om 
tanken är att den ska drivas likt en lekpark med inträde och allmänna öppettider. 
Oavsett vilket är det inte att anse som kommunal kärnverksamhet och skulle 
dessutom innebära en stor investeringskostnad för kommunen. 
Sverigedemokraterna föreslår att kommunen ska utreda om projektet kan 
finansieras via sponsring. Sponsring är ett mycket osäkert sätt att bygga 
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finansieringen på då denna kan försvinna och kommunen då ensam skulle få svara 
för drift och underhållskostnad för trafikparken. Det finns heller inga klara samband 
mellan en trafikpark och barns ökade medvetenhet i trafiken. Enligt en 
sammanställning av forskning som gjorts av professor Pia Björklid vid Stockholms 
universitet kan försök till att åstadkomma beteendeförändringar hos barn till och 
med öka risken för olyckor då barnen istället överskattar sin trafikförmåga och då 
tenderar till att ta större risker. Barn har en tendens att bete sig helt rätt när något 
utförs i kontrollerade former men i verkliga situationer kan detta leda till att barnen 
istället utsätter sig för ett ökat risktagande. I läroplanen för grundskolan finns ett 
avsnitt om trafikkunskap och trafikvett med. Dessa är bra när det kommer till att 
skapa en viss teoretisk förståelse men för den praktiska kunskapen behöver 
eleverna röra sig i och utsättas för naturliga situationer i trafiken. Att 
beteendemodifikationsmodeller inte fungerar för barns trafiksäkerhet beror enligt 
flera svenska och internationella studier på att barn före 12 års ålder saknar 
förutsättningar att sprida sin uppmärksamhet på det sätt som krävs i trafiken, samt 
att barnen har en begränsad syn och hörselutveckling och att barnen dessutom har 
svårt att koncentrera sig på med än en sak i taget. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-01-29 - Ks § 23 
Tjänsteskrivelse Ks - Återremiss Svar på motion om etablering av trafikpark inom 
Oxelösunds kommun 
Protokoll 2019-11-27 - Ks § 202 
Yttrande från Miljö och samhällsbyggnadsnämnden gällande motion om etablering av 
trafikpark inom Oxelösunds kommun.docx 
Protokoll 2019-04-03 - Kf §47 
Motion om etablering av en trafikpark inom Oxelösunds kommun  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Motionen avslås. 
 
Förslag 
 
Jan-Eric Eriksson (SD), Catharina Fredriksson (S) yrkar bifall till framskrivet 
förslag. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Motionären (FK) 
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Kf §10        Dnr KS.2019.105               
 
 
Justering av budget med anledning av statsbidrag  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Extra statsbidrag för de kommuner som utifrån sin befolkning tagit emot mest nyanlända 
på 1,5 mkr fördelas till nämnderna enligt samma princip som schablonersättningen. 
2.Statsbidraget fördelas enligt följande: 
Utbildningsnämnden 930 tkr. 
Vård- och Omsorgsnämnden 466 tkr. 
Kommunstyrelsen 52 tkr. 
Kultur- och Fritidsnämnden 52 tkr. 
 
Sammanfattning 
 
I regeringens budgetproposition hösten 2019 presenterades ett nytt statsbidrag som inte var 
känt sedan tidigare. Detta statsbidrag var ej heller medräknat i den budget som 
Kommunfullmäktige tog 2019-10-16 § 112. Detta statsbidrag är avsett för de 44 kommuner 
som i förhållande till sin befolkning har tagit emot flest nyanlända. Statsbidraget som 
förmedlas är 1,5 mkr, avser ett engångsbelopp för 2020 och är inte är inte behäftat med 
några krav på när och hur kommunerna skall använda det. 
 
Kommunstyrelseförvaltnings förslag är att detta extra statsbidrag delas ut enligt samma 
princip som kommunen använder avseende schablonersättningen för nyanlända. Om 
förslaget antas innebär det att nämnderna erhåller nedanstående ökade anslag: 
Vård- och omsorgsnämnden     466 tkr 
Utbildningsnämnden     930 tkr  
Kommunstyrelsen       52 tkr   
Kultur- och Fritidsnämnden      52 tkr  
Totalt   1 500 tkr 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-01-29 - Ks § 26 
Tjänsteskrivelse Ks Justering av budget med anledning av nytt statsbidrag  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 15  
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige  2020-02-12  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

1. Extra statsbidrag för de kommuner som utifrån sin befolkning tagit emot mest nyanlända 
på 1,5 mkr fördelas till nämnderna enligt samma princip som schablonersättningen. 
2.Statsbidraget fördelas enligt följande: 
Utbildningsnämnden 930 tkr. 
Vård- och Omsorgsnämnden 466 tkr. 
Kommunstyrelsen 52 tkr. 
Kultur- och Fritidsnämnden 52 tkr. 
 
 
Förslag 
 
Linus Fogel (S) yrkar bifall till framskrivet förslag 
 
______ 
 
Beslut till: 
Ekonomichef (FÅ) 
Kommunchef (FK) 
Vård- och omsorgsnämnd (FK) 
Utbildningsnämnd (FK) 
Kultur och fritidsnämnd (FK) 
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Kf §11        Dnr PLAN.2017.11               
 
 
Detaljplan för del av Stjärnholm 5:37 (Vinbäret 1)  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Detaljplanen med tillhörande planhandlingar antas. 
 
Sammanfattning 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fick 2018-03-21 i uppdrag av Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en detaljplan för rubricerat område. Beställare är 
Mark och Exploatering under Kommunstyrelseförvaltningen efter ett kommunstyrelsebeslut 
2018-01-31 om att medge ansökan om planbesked. Planområdet ligger direkt nordost om 
Peterslundsskolan och utgörs idag av skog, kantat av gång- och cykelvägar. I ansökan 
fanns önskemål om att kunna uppföra fler än 15 radhus inom området, något som i 
antagandehandlingarna föreslås minskas till max 14 stycken, då ytan för kvartersmark 
minskats. Förslaget är dock att de 3610 m2 kvartersmark för bostäder som återstår lämnas 
öppna även för andra typer av exploateringar än rad- och kedjehus.   
 
Granskning av detaljplanen hölls under perioden 2019-09-07 – 2019-09-24, under vilket  
6 yttranden inkom varav 4 med erinran. Länsstyrelsen hade synpunkter om brister i 
redovisningen av dagvattenfrågan och hur hänsyn är tagen till detaljplanens 
naturinventering, denna har hanterats genom en minskning av området med kvartersmark 
för bostäder.    

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

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

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

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

En av kommunens gröna kilar som löper genom området blir smalare, men 
säkerställs genom att södra delen av planområdet ges användningen Natur. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-01-29 - Ks § 25 
Tjänsteskrivelse Vinbäret (Del av Stjärnholm 5:37) - antagande Kf 
Plankarta Vinbäret (Del av Stjärnholm 5:37)_Antagandehanding_2020-01-10 
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Planbeskrivning Vinbäret (Del av Stjärnholm 5.37)_Antagandehandling 
Granskningsutlåtande Vinbäret (Del av Stjärnholm 5.37)_Antagandehandling  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Detaljplanen med tillhörande planhandlingar antas. 
 
Förslag 
 
Catharina Fredriksson (S) yrkar bifall till framskrivet förslag. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för åtgärd. 
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Kf §12        Dnr KS.2019.122               
 
 
Donationsfonden ansökan om permutation  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Permutation görs av gymnasieskolans stipendiefond med förändringen att stipendiet delas 
ut till elev/elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som studerar på gymnasiet.  
Finansieringen av ansökan till Kammarkollegiet på ca 10 000 kr sker via stiftelsens 
kapital. 
 
Sammanfattning 
 
Stiftelsen för utgivande av premier till elev/elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som 
studerar på gymnasiet i Oxelösund instiftades år 1963 och det egna kapitalet uppgick 2018 
till 376 790 kr. Syftet med stiftelsen är att befrämja flit, uppmuntra studier, utbildning etc. 
Oxelösunds kommun förvaltar idag en stiftelse som har till ändamål att dela ut medel till 
elever som är folkbokförda i Oxelösund samt studerar vid gymnasiet i Oxelösund. Till följd 
av att Oxelösund inte längre har någon gymnasieskola stämmer inte gåvobrevet med 
nuvarande organisation och detta innebär att det inte är möjligt att dela ut några medel i 
dagsläget.  
För att fonden fortsättningsvis ska kunna delas ut behöver förändringar i reglerna för 
utdelning göras (permuteras). Förslag på ändringen är: stipendiet delas ut till elev/elever 
folkbokförda i Oxelösunds kommun som studerar på gymnasiet. Detta möjliggör att elever 
folkbokförda i Oxelösund som studerar på gymnasier utanför Oxelösund kommer att ta del 
av stipendiet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-01-29 - Ks § 22 
Donationsfonden ansökan om permutation 
Donationsfonder beslut KS 2008 Ks§9 
Donationsfonder Gåvobrev  
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Permutation görs av gymnasieskolans stipendiefond med förändringen att stipendiet delas 
ut till elev/elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som studerar på gymnasiet.  
Finansieringen av ansökan till Kammarkollegiet på ca 10 000 kr sker via stiftelsens 
kapital. 
 
______ 
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Beslut till: 
Hanna Taflin (FÅ) 
Ekonomichef (FK 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 20 (33) 
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2020-02-12   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §13        Dnr KS.2019.143               
 
 
Styrdokument 2019  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

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

där dessa uppgifter saknas, samt att återkomma med eventuellt förslag till åtgärd. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige antog 2012 och 2013 riktlinjer för kommunens styrdokument (KF 2012 
§ 23, KF 2013 § 49). I samband med beslutet 2012 fick kommunstyrelsen i uppdrag att en 
gång per år redovisa aktuella styrdokument till kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelseförvaltningen har samordnat en inventering av kommunens styrdokument 
per december 2019 och upprättat en förteckning över dessa. Totalt 142 styrdokument 
redovisas. 
För ett flertal av styrdokumenten saknas uppgifter om dokumentens relevans. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunchefen ges i uppdrag att 
se över och undersöka relevansen för dessa styrdokument samt återkomma med 
eventuellt förslag till åtgärd. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-01-29 - Ks § 21 
Tjänsteskrivelse Ksf 2019-12-30 
Förteckning, kommunens styrdokument 2019, version 2020-01-03.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 

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

där dessa uppgifter saknas, samt att återkomma med eventuellt förslag till åtgärd. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Säkerhetsstrateg/utredare (FK) 
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Kf §14        Dnr KS.2020.20               
 
 
Motion om användning av nya statsbidrag avseende mer pengar till 
välfärden  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Göran Bernhardsson (KD) inkommer med följande motion: 
 
Motion till Kommunfullmäktige 2020-02-12:  
 
Användning av nya statsbidrag avseende mer pengar till välfärden 
  
Kristdemokraterna, i samarbete med Moderaterna och Vänsterpartiet, har agerat i 
Finansutskottet och ett förslag till extra vårändringsbudget kommer att presenteras i 
Sveriges Riksdag.  
En majoritet kommer sannolikt att driva igenom förslaget.  
Detta innebär att välfärden erhåller ca 7,5 mdr redan tidigt i vår. 
 
Av dessa pengar tyder vissa förhandsbesked på att Oxelösunds kommun kommer att få  
ca 6,1 mkr. Ju fortare som pengarna, som en följd av en extra vårändringsbudget, ges till 
verksamheterna, desto snabbare kan de använda dessa till att förhindra de besparingar, 
nedskärningar och uppsägningar som annars kan bli en följd av budgetläget. 
 
I Oxelösunds kommun lade Alliansen i oktober 2019 fram en budget som innebar en kraftig 
satsning på barn och unga genom ökad budgetram med 1,2 m kr redan 2020 och över 6 
mkr per år 2021 och 2022. Dessutom borttagna besparingskrav hela perioden. 
 
Att se till att våra barn och unga får en bra start i uppväxten är nog den viktigaste uppgiften 
vi har. Förutsättningarna för Utbildningsnämnden måste därför vara så bra som möjligt, 
både avseende såväl planeringshorisont som budgetramar. 
 
 
Mitt yrkande: 
 
Att de nya, extra medel som tillskjutes Oxelösunds kommun, ca 6,1 mkr, odelat och 
omgående anslås till Utbildningsnämnden. Därmed kan det bekymmersamma budgetläget 
för nämnden mildras eller undvikas. 
 
 
Oxelösund 2020-02-12 
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Göran Bernhardsson 
Kristdemokraterna 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen (FÅ) 
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Kf §15        Dnr KS.2020.21               
 
 
Motion om stopp för nerdragningar inom skola och förskola  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionen lämnas till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Björn Johansson (MP) inkommer med följande motion: 
 
Motion till kommunfullmäktige 2020-02-12 
 
Motion om stopp för nerdragningar inom skola och förskola. 
 
Utbildningsnämnden beslutade vid ett extrainsatt sammanträde 2020-01-22 att ge 
utbildningschefen i uppdrag att genomföra åtgärder att minska kostnader för verksamhet 
inom nämndens ansvarsområde om totalt 12 Mkr enligt redovisad konsekvensanalys. 
 
Förvaltningschefens analys av anpassningar till en budget i balans med avseende på en 
sådan besparing fördelad på Grundskolan med 5,5 Mkr, Omsorgen 1,5 Mkr, Campus 2 Mkr 
samt Administration och Centrala barn- och elevhälsan med 2 Mkr redovisades enligt 
följande: 
 
”Genom att skapa en resultatenhet av staben och CBEH (Centrala barn- och elevhälsan) 
minskar stödet till verksamheten och medborgarna. Barnen och eleverna påverkas indirekt 
av förändringen genom att hastigheten på utvecklingen mot en mer proaktiv barn- och 
elevhälsa minskar. Samverkan med externa aktörer/myndigheter och IFO (Individ och 
familjeomsorg) kan stanna av eller minska då resurserna att bedriva utvecklingsarbete 
minskar. Förvaltningen kan se att en begränsad del av den tidigare CBEH blir en del av ett 
övergripande arbete mot förskolor och skolor.  
Förändringen av Stenviks omsorg förutsätter en förändring av schemaläggning av personal 
som innebär att personalen arbetar ensam med barnen mellan 21-06. Verksamheten 
mellan 17-21 vardagar och 05:30-21 helgdagar påverkas inte för barn och personal. 
Stenviks omsorg utsätter barn och personal för betydande risker genom ensamarbete som 
ses som den enda möjliga lösningen med rådande riktlinjer för en budget i balans. Med 
rådande riktlinjer kan förvaltningen endast se det som en möjlighet genom en nära 
samverkan med VON (Vård- och omsorgsnämnden).  
Campus verksamhet kan inte bedrivas i den utsträckning och på det sätt den görs idag. Det 
finns en viss möjlighet att omfördela resurser till ESF-projekt men övertaligheten kvarstår 
när projekten löper ut. De processer som är påbörjade kopplade till att öka utbudet, kontakt 
med näringslivet samt att kunna erbjuda medborgarna tillgång till högskole-
/universitetsutbildningar på orten påverkas tidsmässigt. 
Utmaningen för grundskolorna i Oxelösunds kommun är stor. Att anpassa befintlig 
organisation till budget i balans är inte möjlig utan att minska på antal anställda på varje 
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enhet. Gemensamt för alla fyra enheter är svårigheten med att följa Skollag och 
Arbetsmiljölag i rådande besparing. Besparingarna innebär också att den statusskillnad 
som idag finns på skolorna ökar och att eleverna i Oxelösunds kommun inte ges likvärdiga 
förutsättningar för måluppfyllelse. En stor risk finns för minskad måluppfyllelse och minskad 
upplevd trygghet. Resurserna för den grupp av elever som är i behov av extra stöd och 
särskild undervisning minskar och såldes minskar inkluderingen. Även den grupp av elever 
som är i behov av studiehandling får minskade resurser. Arbetsbelastningen ökar för 
personalen på enheterna vilket i sin tur kan leda till sjukskrivningar och att det blir svårt att 
rekrytera när pedagoger söker sig vidare.  
 
Förutom att minska på personal, som är den enda anpassning enheterna kan göra utan 
erforderliga beslut, kan förvaltningen se en möjlighet i att minska kostnaderna för städning 
genom en upphandling, minska kostnaden för skolmat samt att se över kostnader för IT och 
telefoni. 
Ovan anpassningar till budget i balans har ett alternativ som kan bidra till ökad 
måluppfyllelse och ökad känsla av trygghet samtidigt som det bidrar till en budget i balans. 
Det alternativa förslaget är att från hösten 2020 gå mot en teamorganisation med större 
arbetslag som arbetar tematiskt. Detta förslag kräver mycket energi av förvaltningen och 
stöd av politiken men är en förberedande åtgärd inför den F-9 organisation som 
förvaltningen föreslår i ärendet (UN2019:54), Likvärdiga grundskolor i Oxelösund.  
Lärmiljöerna på enheterna idag är inte anpassade för denna typ av organisation och det 
krävs mer kompentensutveckling, energi och stöd för att genomföra förändringen. Med stöd 
av politiken tror förvaltningen att det är möjligt att genomföra denna förändring till hösten 
2020. Med detta förslag visar kommunen mod och framtidstro genom att till viss del vara en 
skolkommun i framkant.   
För att bedöma budgeten på en skola som arbetar ämnesövergripande och i större 
arbetslag har förvaltningen skapat modellskolor. Modellskolorna bör riskbedömas och 
analyseras vidare.” 
Men konsekvenserna av de av förvaltningen föreslagna besparingarna måste samtidigt ses 
mot bakgrund av den aktuella skolsituationen i Oxelösund och upprördheten och oron är 
med all rätt stor bland såväl elever som föräldrar/vårdnadshavare och personal.  
  
Det är naturligtvis beklagligt att utbildningsförvaltningens chef har slutat. Men än värre är att 
vi nu håller på att förlora såväl kompetenta lärare som andra resurspersoner i skola och 
förskola där uppsägningar redan har börjat verkställas. Dessa rör då bl.a. lärarpersonal som 
idag även har viktiga funktioner för ordnings- och trygghetsskapande insatser i skolan. 
Samtidigt som uppmärksamheten och ryktena kring kommunens skolsituation innebär att 
våra lärare och pedagoger börjat utsättas för rekryteringsförfrågningar från andra 
kommuner, i den utsträckning de inte redan själva börjat se om sitt hus. Av fullt förståeliga 
skäl. 
 
Men de som drabbas allra värst är ändå inte personalen eftersom deras tjänster är 
efterfrågade på marknaden. Det är barnen, eleverna och framför allt de med störst behov. 
Det handlar alltså om våra barns framtid. I den situation som skolan befinner sig i är det då 
minst av allt ekonomiska nerdragningar, stora omorganisationer och politiskt käbbel om 
vem som sa vad och när som behövs. Här krävs istället lugn, arbetsro och 
trygghetsskapande insatser. 
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För en aktuell beskrivning av situationen på Breviksskolan innan de beslutade 
nerdragningarna om 12 Mkr, varav 5,5 Mkr i grundskolan, vill vi här citera en ”berättelse 
direkt från verkligheten”: 
 
Rapport från skolans korridor 
It takes a village to raise a child. Och barnen i Oxelösund behöver verkligen att "byn" sluter 
upp kring dem nu.  
 
Jag jobbar sedan höstterminen 2019 på min gamla högstadieskola Brevik, och undervisar 
alla 6:or i hemkunskap, alla 7:or i idrott och två 8:or i svenska och så är jag mentor för en 
klass. Sedan många år har jag haft mycket kontakt och nära samarbete med olika skolor 
som förälder till ett barn med särskilda behov. Och innan jag började arbeta på Brevik tyckte 
jag att jag hade ganska god kännedom om hur det var i skolan och jag har även sett hur 
personalen sliter för våra barn och ungdomar. Men aldrig i min vildaste fantasi hade jag 
kunnat föreställa mig hur verkligheten faktiskt såg ut.  
 
När jag började på Brevik trodde jag att mina största utmaningar skulle vara att få eleverna 
läsa Strindberg och att lära sig använda preteritum och semikolon på rätt sätt, och att hjälpa 
de elever som behöver extra stöd att faktiskt nå godkända betyg så att de kunde söka 
vidare till gymnasiet. Men oj så fel jag hade… 
 
Den största utmaningen är allt förutom själva undervisningen. För så många trasiga barn 
och ungdomar som finns i vårt Oxelösund är överväldigande och helt oacceptabelt. Visste 
ni att Brevik bara de senaste två veckorna gjort 14 orosanmälningar till Socialtjänsten?! Det 
handlar ofta om föräldrar som av olika anledningar inte räcker till. Och vi vet att instanser 
som BUP och socialtjänsten är överbelastade. Och vi vet att eleverna spenderar en stor del 
av sina vakna timmar i skolan med oss personal. I många fall är vi skolpersonal den enda 
och den viktigaste vuxenkontakten de har. Visst kan man ifrågasätta om det är vårt jobb - 
att det borde ligga på någon annan. Men det gör inte det, för det finns ingen annan. Och vi 
kan inte bedriva den undervisning vi och ni är skyldiga enligt lag att göra, så länge 
ungdomarna mår så dåligt och har så många problem som de faktiskt har idag.  
 
För att ge er en bild av vad vi möter dagligen så har jag gjort en lista över elever som jag på 
ett eller annat sätt mött/tagit hand om det enda halvår som jag jobbat på skolan. Ni förstår 
själva att de som arbetat längre än ett halvår har en gigantiskt lång och tragisk lista. Vi har 
elever som: 
 
- sett sina bröder sprängas till döds 
- har föräldrar i andra delar av landet på drogavvänjning 
- lever med skyddade identiteter och gömmer sig för någon vuxen (där vi ska hålla uppsikt 
efter okända på skolan och rapportera omedelbart om eleven inte kommer på en lektion) 
- som har det så fattigt och har så pass lite mat hemma att personalen ”smugglar” med lite 
extra mat från hemkunskapen 
- får höra föräldrar säga att de önskar att de aldrig fötts, att de är fula och äckliga 
- med jämna mellanrum får rycka in på förälders jobb för att föräldern inte klarar av att jobba 
och familjen desperat behöver inkomsten 
- inte orkar leva  
- exploderar vid minsta motgång och där möbler och annat kan flyga 
- slagit till lärare som gått mellan i slagsmål 
- avfyrat fyrverkerier inne i skolan 
- druckit alkohol under skoltid (fler tillfällen) 
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- testat positivt på drogtest 
- sålt droger på skolan 
- varit utsatta för utpressning (du får stryk om du inte hjälper mig att svara rätt på proven) 
- är hemmasittare och inte varit i skolan på mer än ett år 
- har närvaro på 30% och 70% skolk 
- mår dåligt över föräldrars bråk, skilsmässa, frånvaro, svår sjukdom, död, föräldrars drog- 
och alkoholmissbruk 
- mobbar eller mobbas 
- är öppet rasistiska 
- sparkar hål i väggar, krossar fönsterrutor, bryter upp golvplankor och stoppar dem i 
toaletten, som bryter loss avloppsrör på toaletten, bryter loss skåpdörrar,  
- behöver och har rätt till extra stöd och anpassningar i undervisningen 
- flera gånger i veckan får sk dickpicks skickade till sig på telefon, både från Indien, Skåne 
och elever på Brevik. 
- har F i nästan alla ämnen 
 
- inte når betygsmålen och inte kommer in på någon gymnasieutbildning 
- har undervisning i klassrum där det regnar in, där gardinerna inte tvättats på över ett 
decennium, där det står brummande torkapparater för att få bort fuktskador. 
 
Bara ett av dessa exempel eller en av dessa elever är en stor tragedi och kräver en oerhörd 
stor arbetsinsats av flera personal för att reda ut och sätta in rätt stöd/åtgärd. Skolan är en 
verksamhet som är oerhört komplex, och innehåller så mycket mer än bara undervisning. 
Redan innan beslutet om nerdragningar var personalen på bristningsgränsen. Vad tror ni 
händer när politiker från höger och vänster gör utspel till höger och vänster med olika 
siffror? Föräldrarna (= väljarna) hör av sig och är oroliga, många vårdnadshavare börjar 
söka sig till skolor i Nyköping, många i personalen börjar söka sig till tryggare kommuner. 
Men det allra värsta är att det är barnen och ungdomarna i Oxelösund som kommer att få 
betala det högsta priset. Kan man som politiker, vald av befolkningen i Oxelösund, tycka att 
det är rätt? Att låta kommunens barn och ungdomar betala för att ”få budget i balans”? 
 
De verkliga konsekvenserna av den beslutade besparingen om 12 Mkr baserat på 
förvaltningschefens ”konsekvensanalys” och den här redovisade ”verklighetsbeskrivningen” 
från kommunens högstadieskola kan inte uppfattas som annat än helt avskräckande och 
orealistiska utifrån barnperspektivet. Där barnens behov av trygghet och nämndens 
problem med att följa Skollag och Arbetsmiljölag får stå åt sidan för beslutet om en budget i 
balans. 
 
Samtidigt flaggar alltså Utbildningsförvaltningen för ett besparingsbehov om ytterligare ca 
23 Mkr för att nämndens budget ska hållas inom av Kommunfullmäktige fastställd ram. 
Vilket alltså ska utredas av förvaltningen. 
 
Från Miljöpartiet de grönas sida motsätter vi oss bestämt att beslutade nerdragningar 
verkställs i avvaktan på att de redovisningar som uppdragits åt utbildningschefen att lämna 
om hur de prognosticerade kostnadsökningarna om sammanlagt 35 Mkr har uppkommit och 
hur de har kunnat bli så stora under så kort tid samt att jämföra fastställd BEP (Barn- och 
elevpeng) med lagd budget för respektive Rektorsområde. 
 
Vi är här inte främmande för att en skattehöjning kan komma att krävas för att 
Utbildningsnämndens prognosticerade underskott för skola och förskola ska kunna täckas.  
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Yrkande: 
   
Att av Utbildningsnämnden redan beslutade besparingar om 12 Mkr ska stoppas i avvaktan 
på att en utredning genomförs om vad nämndens prognosticerade underskott om 
sammanlagt 35 Mkr består i och hur de har kunnat uppkomma så snabbt samt hur stor 
skattehöjning som vid behov krävs för att täcka dessa underskott 
Oxelösund 2020-02-12 
 
Miljöpartiet de gröna i Oxelösund 
 
 
Björn Johansson 
  
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen (FÅ) 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 28 (33) 
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2020-02-12   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §16        Dnr KS.2020.22               
 
 
Interpellation till ordförande i Vård- och omsorgsnämnden från Bo 
Höglander (C)  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Interpellationen får ställas och den överlämnas till Ordförande i Vård- och 
omsorgsnämnden för besvarande. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Bo Höglander (C) inkommer med följande interpellation till Ordförande för Vård- 
och omsorgsnämnden.: 
 
Interpellation till Vård- och omsorgsnämndens ordförande i Oxelösunds kommun. 
 
Enligt uppgift ligger sjukskrivningstalen bland anställda i hemtjänsten i Oxelösund på höga 
nivåer. Det är en omständighet som varken är bra för brukarna, personalen, skattebetalarna 
eller arbetsgivaren/kommunen. 
 
Den genomlysning som gjordes av Vård- och omsorgsnämndens verksamhet, genomförd 
av revisionsbyrån PWC, visade att hemtjänsten är väldigt dyr relativt jämförbara kommuner. 
Det lär finnas kommuner som enligt uppgift prissatt sin timkostnad i hemtjänsten till 390 
kronor, i Oxelösund ligger timkostnaden på 750 kronor.  
 
Trots den högre timkostnaden är den genomsnittliga tiden hos brukaren mindre i Oxelösund 
än i till exempel grannkommunen, som ändå är större till ytan. 
 
Min tvådelade fråga lyder som följer:  
 
1)Vilka insatser görs för att få ner de höga sjukskrivningstalen inom hemtjänsten? 
(information i nämnden den 18 december 2019 anger mellan 25-30 procent, enligt uppgifter 
som nått mig).  
 
2)Hur fortskrider arbetet efter genomlysningen med att få ned de oförklarligt höga 
timkostnaderna och vad görs för att öka tiden hos brukarna, vilken i dag uppges vara 
endast 60 procent? 
 
Oxelösund den 12 februari 2020 
 
 
………………………………………………… 
Bo Höglander 
Gruppledare 
Centerpartiet  
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 29  
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige  2020-02-12  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

______ 
 
Beslut till: 

  Ordförande i Vård- och omsorgsnämnden 
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Kf §17        Dnr KS.2020.15               
 
 
Interpellation till ordförande i Utbildningsnämnden från Dag 
Bergentoft (M)  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Interpellationen får ställas och överlämnas till Utbildningsnämndens ordförande för 
besvarande. 
 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation till ordförande i Utbildningsnämnden  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Dag Bergentoft (M) inkommer med följande interpellation till Utbildningsnämndens 
Ordförande: 
 
Interpellation till ordföranden i Utbildningsnämnden, Britta Bergström. 
  
Det är många frågor som uppstått  kring utbildningsnämnden och dess senaste 
sammanträde. Här kommer några frågor: 
 
Hur har ekonomin bedömts under 2019 fram till idag och vilka åtgärder har du som 
ordförande gett direktiv om? 
 
Vilka förslag har majoriteten tagit fram för att hålla budget under 2019 och vilka åtgärder har 
bedömts kunna genomföras? 
 
Av vilken anledning utlystes ett extra sammanträde i utbildningsnämnden och hur löd 
direktivet till förvaltningschefen vilket underlag nämnden behövde? 
 
Varför återkallades inte det extra nämndmötet om handlingarna inte uppfyllde ordförandens 
krav? 
 
Varför tilläts inte nämnden en föredragning från förvaltningsledningen? 
 
 
Oxelösund den 31 januari 2020 
 
 
 
Dag Bergentoft 
 
______ 
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Beslut till: 
Utbildningsnämndens Ordförande (FÅ) 
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Kf §18        Dnr KS.2020.15               
 
 
Svar på interpellation från ordförande i Utbildningsnämnden  
 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation till ordförande i Utbildningsnämnden  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Utbildningsnämndens ordförande Britta Bergström (S) lämnar följande svar på Dag 
Bergentofts (M) interpellation. 
 
Hur har ekonomin bedömts under 2019 fram till idag och vilka åtgärder har du som 
ordförande gett direktiv om? 
Utbildningsnämnden har under år 2019 genom den ekonomiska uppföljning som skett i 
nämnden redovisats en utveckling där årsprognosen i resultat har gått från minus 336 000 
kronor i mars månad till den sista uppföljning som redogjordes för nämnden, en årsprognos 
på minus 8, 9 miljoner kronor. I prognosen är avräkning för barn och elevpeng medtagen. 
Utbildningsnämnden har fattat beslut om ett antal uppdrag kopplade till den ekonomiska 
prognosen. 
I maj månad uppdrogs åt förvaltningschefen att ta fram en åtgärdsplan för att nå en budget i 
balans. Denna rapporterades vid nämndens augustisammanträde och utifrån framförda 
förslag av förvaltningen beslutade nämnden bl.a att dagbarnvårdarna som alternativ 
barnomsorg ska avvecklas och att förvaltningen skyndsamt skulle slutföra utredningar 
gällande möjliga besparingar inom förvaltningen rörande minskning av 
Verksamhetsstöd/tilläggsbelopp, effektiviseringar av vikarieanskaffning och utredningar om 
åtgärder kopplade till barn med särskilda behov. Utbildningschefen gavs vidare i uppdrag 
att utveckla Campus Oxelösund med återrapporteringspunkt i november. 
 
Vilka förslag har majoriteten tagit fram för att hålla budget under 2019 och vilka 
åtgärder har bedömts kunna genomföras? 
De förslag som har diskuterats och värderats har varit åtgärder inom musikskolan, öppna 
förskolan, dagbarnvårdarverksamhet, Stenviks omsorg, vuxenutbildning och inköps- och 
anställningsstopp, revidering av avtal, minskning av verksamhetsstöd/tilläggsbelopp, 
effektivisering av vikarieanskaffning, utredningar samt utökad samverkan med 
grannkommuner. 
De åtgärder som har genomförts eller har bedömts kunna genomföras är att avveckla 
dagbarnvårdare, revidering av avtal, minskning av verksamhetsstöd/tilläggsbelopp, 
effektivisering av vikarieanskaffning, utredningar samt utökad samverkan med 
grannkommuner. 
Då det har redovisats ett underskott kopplat till för och grundskola har nämnden också 
under året begärt att få en redovisning av hur överskridandet ser ut fördelat per förskole-
/rektorsområde utifrån tilldelad barn och elevpeng. 
 
Av vilken anledning utlystes ett extra sammanträde i utbildningsnämnden och hur 
löd direktivet till förvaltningschefen vilket underlag nämnden behövde? 
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Enligt budgetreglerna ska nämnderna anta sin budget och verksamhetsplan innan 
december månads utgång. Vid nämndens decembersammanträde var förvaltningen ännu 
inte klara med förslag till budget och verksamhetsplan och att avvakta till nästa ordinarie 
sammanträde som är den 26 februari ansågs vara allt för lång tid innan beslut behövde 
fattas. I det mål och budgetdokument som är fastställt av kommunfullmäktige regleras hur 
nämndernas verksamhetsplaner ska utformas.  
 
Varför återkallades inte det extra nämndmötet om handlingarna inte uppfyllde 
ordförandens krav? 
Nämndsammanträdet behandlade flera frågor som var av vikt och som nämnden behövde 
fattas beslut om. Bland annat beslutet om att genomföra åtgärder för att minska kostnader 
för nämndens verksamhet. För att ett sådant beslut ska hinna få effekt under året är det av 
vikt att beslut fattas så tidigt som möjligt under verksamhetsåret. 
 
Varför tilläts inte nämnden en föredragning från förvaltningsledningen? 
Ingen framställan om föredragning av ärendet hade i förväg aviserats till ordförande. Vid 
nämndsammanträdet redogjordes för de förberedande möten respektive partigrupp hade 
haft inför mötet där förvaltningsledningen medverkat, informerat och svarat på frågor. 
Som brukligt är frågade ordförande om ärendet därmed kunde anses föredraget, vid det 
tillfället finns en möjlighet att meddela om man som ledamot vill ha en föredragning av 
ärendet. 
Frågan som ordförande ställde besvarandes med ja av samtliga ledamöter, ingen begärde 
en föredragning. 
Även om ingen föredragning av ärende sker finns det alltid en möjlighet för ledamöter och 
ersättare i nämnden att ställa frågor utifrån det underlag som är utskickat. 

 
 

Britta Bergström (S) 
 
______ 
 
 
 


