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Kf §19        Dnr KS.2016.18               
 
 
Val av justeringsledamöter  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Catharina Fredriksson (S) Bo Höglander (C) och väljs till att justera dagens 
protokoll 
 
______ 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2020-05-13   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §20        Dnr KS.2020.7               
 
 
Information från kommunstyrelsens ordförande  
 
 
Kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson (S) informerar om: 
- Ekonomisk uppföljning per mars. 
- Förändrad budgetprocess med anledning av pandemin. 
- Brand på Jogersö.  
 
Kommunchef Johan Persson informerar om: 
- Kommunens arbete med Corona 
 
______ 
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Kf §21        Dnr KS.2020.5               
 
 
Delgivningar  
 
 
 
 
 
Delges 
 
Rapport attesthantering 
Missiv Granskning attesthantering.pdf 
Rapport avtalsförvaltning 
Missiv Granskning avtalsförvaltning 
Rapport Grundläggande granskning 
Missiv grundläggande granskning 2019 
Utdrag Nyköping Oxelösunds Överförmyndarnämnd § 6 200203 Internkontrollplan 2020 
Verksamhetsberättelse 2019 Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd 
Utdrag Nyköping Oxelösunds Överförmyndarnämnd § 4 200203 Verksamhetsberättelse och 
bokslut för 2019 
Sammanfattning av genomförd  internkontroll under 2019 
Utdrag Nyköping Oxelösunds Överförmyndarnämnd § 5 200203 Sammanfattning av 
genomförd internkontroll 2019 
Protokoll Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 2020-02-13  
 
 
______ 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 6 (49) 
  
Sammanträdesdatum 
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2020-05-13   
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Kf §22        Dnr KS.2018.160               
 
 
Avsägelse och val av ersättare i Kultur- och fritidsnämnden  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Andreas Schultes (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden. 
 
Fredrik Torstensson (M) väljs till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Andreas Schultes (M) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
Kultur- och fritidsnämnden. 
 
Fredrik Torstensson (M) nomineras till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Valda 
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2020-05-13   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §23        Dnr KS.2018.160               
 
 
Avsägelse och val av ledamot i Kultur- och fritidsnämnden  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Anders Berglund (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Kultur- och 
fritidsnämnden. 
 
Andreas Schultes (M) väljs till ny ledamot i Kultur- och fritidsnämnden.  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Anders Berglund (M) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 
Kultur- och fritidsnämnden. 
 
Andreas Schultes (M) nomineras till ny ledamot i Kultur- och fritidsnämnden.  
 
______ 
 
Beslut till: 
valda 
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2020-05-13   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §24        Dnr KS.2018.160               
 
 
Avsägelse och val av 2:e vice ordförande i Kultur- och 
fritidsnämnden  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Odd Mattson (M) entledigas från sitt uppdrag som 2:e vice ordförande i Kultur- och 
fritidsnämnden.  
 
Anders Berglund (M) väljs till ny 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Odd Mattson (M) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som 2:e vice ordförande 
i Kultur- och fritidsnämnden.  
 
Kommunfullmäktiges valutskott nominerar Anders Berglund (M) till ny 2:e vice 
ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.  
 
______ 
 
Beslut till: 
Valda (FK) 
KFN (FK) 
Kansliet (FÅ) 
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2020-05-13   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §25        Dnr KS.2018.160               
 
 
Avsägelse från uppdrag som ledamot av Kommunfullmäktige  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Claes-Göran Borrman (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot av 
kommunfullmäktige och ny räkning begärs hos länsstyrelsen. 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Claes-Göran Göran Borrman (S) begär att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot i Kommunfullmäktige   
 
______ 
 
Beslut till: 
Länsstyrelsen (FÅ) 
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Kommunfullmäktige    

  
2020-05-13   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §26        Dnr KS.2020.38               
 
 
Granskning av revisorernas räkenskaper och förvaltning 2019  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
De förtroendevalda revisorernas räkenskaper och förvaltning för 2019 godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktiges presidium har genomfört granskning av de förtroendevalda 
revisorernas räkenskaper och förvaltning för verksamhetsåret 2019.  
Presidiets granskning har genomförts utan anmärkning. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Granskning av revisorernas räkenskaper och förvaltning 2019 
Revisorernas redogörelse 2019.pdf  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag  
 
De förtroendevalda revisorernas räkenskaper och förvaltning för 2019 godkänns.  
 
______ 
 
Beslut till: 
Revisorerna (FK) 
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Kf §27        Dnr KS.2019.135               
 
 
Oxelösunds kommuns årsredovisning 2019  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1) Årsredovisningen fastställs 
2) Medel för ej färdigställda investeringar från 2019, omfattande 183 315 tkr, överförs i form 

av tilläggsbudget som förstärkt investeringsutrymme till 2020, och tilldelas: 
Kommunstyrelsen  170 155 tkr 
Utbildningsnämnden          152 tkr 
Vård- och omsorgsnämnden        2 867 tkr 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden     5 336 tkr 
Kultur- och fritidsnämnden         805 tkr 
Investeringsreserven 2020      4 000 tkr 

3) Godkänner att 3,8 mkr överförs från eget kapital till avsättning för sluttäckning av deponin 
på Björshult. 

4) 500 tkr sätts av som öronmärkning i 2019 års bokslut till kommunens 70 års jubileum 
 
 
 
Sammanfattning 
 
I årsredovisningen för Oxelösunds kommunkoncern redovisas måluppföljning och 
ekonomisk redovisning 2019.  

   Kommunfullmäktige angav sex kommunmål vilka har följs upp i årsredovisningen.  
    Dessa är:   

• Trygg och säker uppväxt  
• God folkhälsa 
• Trygg och värdig ålderdom 
• Attraktiv bostadsort 
• Hållbar utveckling 
• Mod och framtidstro  

 
Måluppfyllelsen av de sex kommunmålen bedöms enligt följande: 
75 – 100 %  mycket god måluppfyllelse 
50 – 74 %  god måluppfyllelse 
25 – 49 %  relativt låg måluppfyllelse 
0 – 24 %  låg måluppfyllelse 
Totalt sett uppnås en god måluppfyllelse med ett medeltal för måluppfyllelse i stort om  
60 %. Måluppfyllelse har minskat något i jämförelse med 2018 då medeltal för måluppfyllelse 
låg på 66,4 %.  
Tre av målen har ökat, två har minskat och ett mål ligger i nivå med 2018. 
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Resultaten visar på stor variation vilket beror på fler faktorer än måluppfyllelsen i sig. 
Exempelvis påverkas utfallet av antalet mätbara mål inom respektive målområde.  
Kommunfullmäktiges målområde Mod och framtidstro har exempelvis endast ett mätbart mål 
vilket visar på 0 % måluppfyllelse. Målområdet Trygg och säker uppväxt har i gengäld 11 
mätbara mål vilket gör att ett ouppfyllt mål inte ger lika stor påverkan på resultatet.  
Målet som avviker mest negativt jämfört med 2018 är Trygg och värdig ålderdom där 9 av de 
16 ingående målen ej är uppfyllda. Detta ger en måluppfyllelse om 44 %. Även för 
målområdet Hållbar utveckling är det en tydlig negativ avvikelse i måluppfyllelse.  
God folkhälsa är det målområde där måluppfyllelsen ökat mest, från 56 % till 70 %. 
För Attraktiv bostadsort och Trygg och säker uppväxt har måluppfyllelsen ökat något. 
Mod och framtidstro ligger i nivå med 2018. 
 
Koncernens resultat var 34,4 mkr (samma resultat som 2018). 
Kommunens bokförda resultat uppgår till 2,4 mkr (4,3 mkr), jämfört med justerat budgeterat  
8,8 mkr, d.v.s. -6,4 mkr sämre än budget. Ursprunglig budget var på 11,4 mkr men 
försämrades till 8,8 mkr i och med att en del av avräkningen på barn- och elevpeng på  
2,3 mkr togs ur eget kapital. Överskottet på skadefonden har överförts till kommunens reserv 
för oförutsedda utgifter och därmed försämrades det budgeterade resultatet med  
0,3 mkr.  
Nämndernas budgetunderskott var -4,8 mkr. Intäkter från skatter och statsbidrag blev  
-0,3 mkr lägre än budget. Avskrivningskostnader blev 1,7 mkr lägre än budgeterat och 
Finansnettot 0,5 mkr bättre än budget. 
 
Investeringsbudgeten uppgick till 357,1 mkr och utgifterna till 149,4 mkr och berör ca 75 st 
projekt. De flesta är av mindre ekonomisk storlek, men 15 projekt har utgifter överstigande 1,0 
mkr under året och fem projekt kostade under året mer än 5,0 mkr. Dessa är: 
Framtidens förskola och skola,    71,0 mkr 
Planerat underhåll    13,3 mkr 
Ramdalsskolan      6,7 mkr 
Asfaltering       13,0 mkr 
Utbyte av gatubelysning till LED-belysning,  10,2 mkr 
 
I samband med beslut om årsredovisningen ska kommunfullmäktige också ta ställning till de 
äskanden om tilläggsbudgetering av ej förbrukade medel från 2019 som nämnderna önskar 
föra över som förstärkt investeringsutrymme till 2020.  
Av dessa ej förbrukade medel, 207,7 mkr, föreslås 179,3 mkr budgeteras för att avsluta de 
olika pågående projekt. Dessutom föreslås 4,0 mkr ytterligare tillföras investeringsreserven 
2020 för att kunna finansiera nya behov som framkommer under 2020. 
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Deponering inom Björshults avfallsanläggning har skett sedan 1964. Med anledning av att 
deponeringsverksamheten på stora delar av anläggningen har upphört har Nyköpings 
kommun påbörjat planeringen avseende sluttäckningsåtgärder. Nu finns en preliminär 
bedömning för totalkostnaden av dessa slutavtäckningsåtgärder. Åtgärderna är preliminärt 
uppskattade till 18,8 mkr varav Oxelösunds andel skulle vara 3,8 mkr. Kostnaderna för 
avfallsanläggningen regleras via ett avtal från 1960-talet mellan Nyköpings kommun och 
Oxelösunds kommun. 
Båda kommunerna reserverar ovanstående kostnader som en avsättning och finansieras via 
eget kapital. 
 
På Kommunstyrelsen 2019-03-06 § 38 fick kommunchefen i uppdrag att anställa en 
fastighetschef. Detta har dock inte fullföljts eftersom kommunen under 2019 har haft ett tufft 
ekonomiskt läge. Kommunstyrelseförvaltningen har därför valt att försöka klara 
fastighetsuppdraget utan en ökning av resurserna. Detta är inte helt optimalt. Frågan kommer 
därför att aktualiseras under 2020. 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag är därför att beslutet i kommunstyrelsen 2019-
03-06 § 38 upphävs. 

 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-03-16 - Ks § 45 
tjänsteskrivelse Ks - Oxelösunds kommuns årsredovisning 2019 
Årsredovisning 2019 (Till KF 200317) 
Investeringar TB till 2020 (Till KS)  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 

1. Årsredovisningen fastställs 
2. Medel för ej färdigställda investeringar från 2019, omfattande 183 315 tkr, överförs i form 

av tilläggsbudget som förstärkt investeringsutrymme till 2020, och tilldelas: 
Kommunstyrelsen  170 155 tkr 
Utbildningsnämnden          152 tkr 
Vård- och omsorgsnämnden        2 867 tkr 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden     5 336 tkr 
Kultur- och fritidsnämnden         805 tkr 
Investeringsreserven 2020      4 000 tkr 

3. Godkänner att 3,8 mkr överförs från eget kapital till avsättning för sluttäckning av 
deponin på Björshult. 
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Förslag 
 
Catharina Fredriksson (S), Patrik Renfors (V), Linus Fogel (S), Dag Bergentoft (M) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
 
Catharina Fredriksson (S) yrkar 500 tkr sätts av som öronmärkning i 2019 års bokslut till 
kommunens 70 års jubileum. 
 
Patrik Renfors (V), Linus Fogel (S), Dag Bergentoft (M) yrkar bifall till Catharina 
Fredrikssons (S) tilläggsyrkande.  
 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt ett tilläggsyrkande från 
Catharina Fredriksson (S) och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt dessa.  
 
______ 
 
Beslut till: 
Revisorerna (FÅ)   
Ekonomichef (FK) 
Förvaltningschefer (FK)   
Kommunstrateg (FK) 
Personalchef (FK)                                     
Controller (FK) 
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Kf §28        Dnr KS.2019.135               
 
 
Beviljande av ansvarsfrihet för kommunens verksamheter   
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
• Bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna. Gemensamma nämnd för 

intern service. Överförmyndarnämnden, Trosa Gnesta och Oxelösund gemensamma 
växelnämnd. Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård och patientnämnden 
samt de förtroendevalda i dessa organ. 

• Beslutet motiveras med hänvisning till revisionsberättelsen 
 
Sammanfattning 

 
Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras för kommunens 
nämnder och styrelse 2019. Kommunens revisorer, har granskat den verksamhet som 
under 2019 bedrivits i styrelsen och nämnderna. 
Revisorerna ser bekymmersamt på de stora underskott som redovisas i Vård- och 
omsorgsnämnden samt Utbildningsförvaltningen. Revisionen riktar även allvarlig kritik mot 
Utbildningsnämnden för brister i ledning, styrning och uppföljning.  
Revisorerna tillstyrker vidare att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och nämnder 
ansvarsfrihet. 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning bereder kommunfullmäktiges ordförande i samråd 
med vice ordförandena frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning som 
kommunrevisionen riktar emot nämnder och styrelsen med anledning av årsredovisningen. 
Presidiet föreslår att kommunens verksamheter beviljas ansvarsfrihet. Presidiet 
delar revisionsberättelsens oro för det stora underskott som redovisas av Vård- 
och omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden. Presidiet delar även 
revisionsberättelsens syn gällande den allvarliga kritik som riktats mot 
Utbildningsnämnden för brister i ledning, styrning och uppföljning.  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks - Beviljande av ansvarsfrihet för kommunens verksamheter 2019 
Revisionsberättelse 2019 
Rapport granskning årsredovisning Oxelösunds kommun 2019 
Årsredovisning 2019 (Till KF 200317) 
Granskningsrapport 2019 Oxelö Energi 
Granskningsrapport 2019 Kustbostäder 
Granskningsrapport 2019 Förab  
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Dagens sammanträde 
 
 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag 
 
• Bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna. Gemensamma nämnd för 

intern service. Överförmyndarnämnden, Trosa Gnesta och Oxelösund gemensamma 
växelnämnd. Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård och patientnämnden 
samt de förtroendevalda i dessa organ. 

• Beslutet motiveras med hänvisning till revisionsberättelsen 
 
______ 
 
Beslut till: 
Granskade instanser (FK) 
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Kf §29        Dnr KS.2020.46               
 
 
Budgeterat underskott Utbildningsnämnden  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Ärendet återremitteras till utbildningsnämnden med motiveringen att få 
konsekvensbeskrivningar av tänkta besparingar. 
 
 
Sammanfattning 
 
2020-01-22 § 1 återremitterade Utbildningsnämnden ett förslag till verksamhetsplan 
som visade ett minus på 35 mkr I förhållande till aktuell budgetram fastställd av 
Kommunfullmäktige 2019-10-16. I aktuellt ärende presenterade 
Utbildningsförvaltningen förslag på anpassningar motsvarande 12 mkr fördelat på 
både anslagsfinansierade verksamhet samt lagstadgad verksamhet. 

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

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

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

Utifrån uppsiktsplikten föreslår Kommunstyrelseförvaltningen att planerade 
sammanträden mellan Kommunstyrelsens arbetsutskott och Utbildningsnämndens 
presidium rörande åtgärder med anledning av genomlysning 2017 utvidgas till att 
omfatta uppföljning av Utbildningsnämndens åtgärder för att nå en budget i balans. 
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. 
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Dessutom erinrar Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden att lägga särskild vikt vid 
att i konsekvensbeskrivningen inför MBB 2021-23 redovisa hur kvarstående 
underskott 2020 skall hanteras i nästkommande budgetperiod samt redovisa hur 
en framtida effektiv grundskoleorganisation skall se ut. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-04-22 - Ks § 74 
Tjänsteskrivelse Ks 
Protokoll 2020-03-27 - Un § 16 budget och verksamhetsplan  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 

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

Utbildningsnämnden skall under resterande del av 2020 fortsätta att arbeta för att 
nå en budget i balans. 
 
 
Förslag 
 
Britta Bergström (S), Catharina Fredriksson (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Stefan Johansson (M) yrkar 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. 
 
Catharina Fredriksson (S), Britta Bergström (S), yrkar avslag på Stefan 
Johanssons (M) yrkande 
 
Dag Bergentoft (M), Göran Bernhardsson (KD), Bo Höglander (C), Klas 
Lundbergh, Jannike Zetterman (SD) yrkar bifall till Stefan Johanssons (M) yrkande. 
 
Dag Bergentoft (M) yrkar att ärendet återremitteras till utbildningsnämnden med 
motiveringen att få konsekvensbeskrivningar av tänkta besparingar.  
 
Björn Johansson (MP) yrkar bifall till Dag Bergentofts (M) yrkande. 
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Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut.  
Ordförande väljer att ställa dessa i proposition till varandra och börjar med Dag 
Bergentofts (M) yrkande om återremiss.  
Ordförande börjar med att fråga fullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras.  
Ordförande finner att det finns ett bifall till återremiss som är större än en tredjedel 
av ledamöterna och finner därför att ärendet återremitteras genom 
minoritetsåterremiss.  
 

   
______ 
 
Beslut till: 
Utbildningsnämnden (FÅ) 
Kommunchef (FÅ) 
Controller (FK) 
Verksamhetsekonom, UF (FK) 
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Kf §30        Dnr KS.2020.42               
 
 
Omfördelning budgetram från MSN till KS  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Godkänna omfördelning av budgetram från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
till Kommunstyrelsen på 383 tkr för delfinansiering av en projektledare som anställs 
av Kommunstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning 
 
I mål och budgetberedning 2020–2022 har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tilldelats 
en budgetram för tillsättning av en miljöstrateg. Tjänsten miljöstrateg är omvandlad till en 
tjänst som projektledare som ska tillhöra kommunstyrelsens förvaltning. Projektledaren ska 
dock ägna 50 % av sin tid åt verksamhetsutveckling inom Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 
För finansiering av detta är förslaget att en omfördelning sker mellan Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen på 383 tkr. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-04-22 - Ks § 68 
Tjänsteskrivelse Omfördelning budgetram från MSN till KS  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Godkänna omfördelning av budgetram från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
till Kommunstyrelsen på 383 tkr för delfinansiering av en projektledare som anställs 
av Kommunstyrelsen. 
 
 
Förslag 
 
Catharina Fredriksson (S), Björn Johansson (MP) yrkar bifall till framskrivet förslag.  
 
Göran Bernhardsson (KD) yrkar att omfördelningen läggs till den oförutsedda 
reserven istället för att fördelas till den tänkta tjänsten. 
 
Catharina Fredriksson (S) yrkar avslag på Göran Bernhardssons (KD) yrkande. 
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Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels kommunstyrelsens förslag 
och dels Göran Bernhardssons (KD) förslag. 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunfullmäktiges förslag. 
 
 
 
Reservation 
 
Göran Bernhardsson (KD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 
 
Vi står mitt i en jättekris som kommer att ställa mycket stora krav på anpassning och 
PRIORITERING av våra allt knappare resurser och ökade kostnader. 
 
Kommunen har budgeterat ett resultat på 24,2 miljoner kr, men det kommer sannolikt inte 
kunna uppnås. Behoven av resursförstärkning till både Utbildningsnämnd (UN) och Vård- 
och Omsorgsnämnd (VON) är stora. Dessutom har vi en coronakris- som slår mot 
skatteutfallet. 
 
I detta skede beslutar majoriteten att Kommunstyrelsen (KS) ska få ytterligare anslag.  
Det visar en brist på krisinsikt och pekar på prioriteringar som jag inte håller med om. 
av följande skäl: 
 

1. Enligt årets första ekonomiska uppföljning i mars förutser KS ett överskott på  
ca 0,3 miljoner kr, alltså redan innan detta nya, överförda anslag från Miljö- och 
Samhällsbyggnadsnämnden (MSN). Annorlunda prioriteringarna, minst sagt!  

 
2. Budgetutfallet för kommunen är hotat. Alliansen vill skjuta till 19,7 miljoner kr till UN 

för årets verksamhet, genom att bemyndiga UN att driva verksamheten lika mycket 
över budget. Majoriteten vill ge bara 15,7 miljoner kr till UN genom samma 
bemyndigande. Skillnaden i ökade besparingar, 4,0 miljoner kr, läggs av majoriteten 
på UN.  
Annorlunda prioriteringarna, minst sagt!  
 

3. Dessutom har majoriteten i KS redan minskat kommunens reserv, anslaget för 
Oförutsedda Utgifter, genom att tilldela MSN 0,8 miljoner kr. Detta protesterade jag 
mot. 
Enligt prognosen i mars kommer MSN att gå med 1,7 miljoner kr i överskott redan 
innan detta tilläggsanslag. Jag ansåg därför att det var både onödigt och fel tidpunkt 
att bevilja detta tilläggsanslag med 0,8 miljoner kr. 
Behoven i kommunen är mycket stora inom andra verksamheter, ex.vis skolan, att 
en mer återhållsam inställning till ökade anslag till gata/park-verksamheten hade 
varit önskvärd.  Annorlunda prioriteringarna, minst sagt!  

 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 22  
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige  2020-05-13  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

I detta läge anser jag att medel som frigörs och inte längre behövs i MSN’s budget, 0,4 
miljoner kr, istället går till kommunens reserv, anslaget för Oförutsedda Utgifter”.  
 
Det både ökar denna reserv och det skickar en signal till hela verksamheten att även de 
centrala funktionerna, KS’ administration, drar sitt strå till stacken och effektiviserar. 
 
 
______ 
 
Beslut till: 
Ekonomichef (FK) 
Miljö- och samhällsbyggnadschef (FK) 
Verksamhetsekonom MSN (FÅ) 
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Kf §31        Dnr KS.2019.118               
 
 
Utvärdering av målstyrning och roller kommunen som helhet 2019  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Redovisningen godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige antog 2012 Policy för målstyrning och roller i Oxelösunds 
kommun (2012-02-15, § 13). Hur policyn efterlevs ska följas upp och utvärderas en 
gång per år av samtliga nämnder och förvaltningar för redovisning till 
kommunfullmäktige.  
Med utgångspunkt i nämndernas och förvaltningarnas utvärderingar bedömer 
kommunstyrelseförvaltningen att policyn i stort sett fungerar som avsett. Det vill 
säga att den ger förutsättningar för ett effektivt och förtroendefullt samarbete 
mellan politiker och tjänstemän. 
Kommunstyrelseförvaltningen noterar också att ett antal nämnd- och 
förvaltningsspecifika förbättringsområden förts fram i utvärderingarna, bland annat 
att: 
• Det finns behov av fortlöpande information om policyn för målstyrning och 

roller till såväl nytillkomna som befintliga förtroendevalda samt till 
visstidsanställd personal och vikarier. 

• Kontaktvägarna mellan förtroendevalda och anställda kan tydliggöras för att 
säkerställa att uppdrag till tjänstemän går via berörd förvaltningschef. 

• Facklig samverkan bör ske så tidigt som möjligt vid förändringar. 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att de förbättringsområden som noterats 
bör hanteras på berörda nämnds- och förvaltningsnivåer. Förvaltningen ser inget 
påkallat behov av att lyfta åtgärderna till en kommunövergripande nivå. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att redovisningen godkänns. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-03-16 - Ks § 49 
Tjänsteskrivelse Ksf 2020-02-24  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Redovisningen godkänns. 
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______ 
 
Beslut till: 
Säkerhetsstrateg/utredare (FK) 
Kultur- och fritidsnämnden (FK) 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FK) 
Utbildningsnämnden (FK) 
Vård- och omsorgsnämnden (FK) 
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Kf §32        Dnr KS.2020.30               
 
 
Upphävande av regler för utdelning av miljöstipendium samt nya 
riktlinjer för miljöstipendium  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

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

2. Fastställa Riktlinjer för miljöstipendium daterade 2020-01-10. 
 
 
Sammanfattning 
 
Tidigare riktlinjer för miljöstipendium i Oxelösunds kommun, giltigt från 2000-06-14, har blivit 
inaktuellt så det behöver uppdateras. 
Förslag till uppdatering är gjort så att den ska vara så lik övriga riktlinjer för stipendiater som 
möjligt, samt att § 7 justeras då stipendiet delats ut på Oxelösundsgalan både 2018 och 
2019. 
Ärendet behandlades i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-22 § 9 
Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att tillägga. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-04-22 - Ks § 73 
Tjänsteskrivelse Ks - Upphävande av regler för utdelning av miljöstipendium samt nya 
riktlinjer för miljöstipendium  
Protokoll 2020-01-22 Msn § 9 
Förslag till riktlinjer för miljöstipendium 
Gällande regler för utdelning av miljöstipendium  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
1. Upphäva Regler för utdelning av miljöstipendium för Oxelösunds kommun daterat 

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

 
______ 
 
Beslut till: 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FÅ)
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Kf §33        Dnr KS.2019.97               
 
 
Biotopskyddsområde Stenvikshöjden på del av fastighet Oxelö 
8:17 och Oxelö 8:20  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

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

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

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

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

• Oxelösunds kommun beslutar att biotopskyddets namn ska vara Stenvikshöjden. 

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

• Oxelösunds kommun förbinder sig att inte rikta ersättningsanspråk mot 
fastighetsägaren till Oxelö 8:17 för att upprätthålla biotopskyddsområdet. 

Lagstöd 7 kap 11, 30 §§ miljöbalken och 22 § förordning om områdesskydd. 
 
 
Sammanfattning 
 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2019-10-23 återremitterades ärendet till Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden med följande beslut: 
Ärendet återremitteras till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med motiveringen att 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden undersöker och säkerställer nämndens rätt att 
juridiskt och enligt gällande delegation ingå avtal med annan fastighetsägare, om att 
använda dennes mark, samt att utreda om sådant avtal där en långsiktig kostnad för 
nämnden tillkommer kan ingås utan att denna är finansierad.  

Samt att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utreder biotopskyddsområdets storlek och 
utformning för att säkerställa hur detta på bästa sätt kan planeras för att samspela med 
kommande byggnation och kommunens utvecklingsplaner för området.  
Svar från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden: 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har inte ingått något avtal med annan 
fastighetsägare, beslutet är framskrivet till och ska fattas av Kommunfullmäktige. Det avtal 
som finns i handlingarna är ett enparts avtal där den andra fastighetsägaren upplåter sin 
mark till biotopskyddsområde under förutsättningen att detta inte medför någon extra 
kostnad för t.ex. skötsel. När det gäller skötsel anser Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
att detta ska ingå i budgeten för skötsel av allmän platsmark, det vill säga att det inte 
innebär någon ökad kostnad för kommunen. 
Området har minskats från 1,1 ha till 0,76 ha enligt bild i Bilaga 1, de skyddade 
biotoperna som utpekats i utredningen är fortfarande skyddade. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-04-22 - Ks § 72 
Tjänsteskrivelse Ks reviderat förslag på biotopskyddsområde 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i Kommunfullmäktige om 
biotopskyddsområde Stenvikshöjden 
Bilaga 1 Karta biotopskydd Stenvikshöjden justerat 
Bilaga 2 samt 3:1 - Beskrivning av biotopskyddsområdet 
Bilaga 3 - Undertecknad upplåtelse av mark Oxelö 8:17 
Bilaga 4 - Skötselplan 
Bilaga 3:2 - Karta över del av biotopskydd på fastighet Oxelö 8:17  
 
Protokoll 2018-XX-XX - Ks § XX. 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2018- 
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 

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

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

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

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

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

• Oxelösunds kommun förbinder sig att inte rikta ersättningsanspråk mot 
fastighetsägaren till Oxelö 8:17 för att upprätthålla biotopskyddsområdet. 

Lagstöd 7 kap 11, 30 §§ miljöbalken och 22 § förordning om områdesskydd. 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Fastighetsägare till Oxelö 8:17 
Fastighetsägare till Skepparen 1 
Länsstyrelsen i Södermanlands län, lansstyrelsen@sodermanland.se 
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se 
Artdatabanken, artdatabanken@slu.se  
SGU, sgu@sgu.se  
Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 
Riksantikvarieämbetet, registrator@raa.se 
Friluftsfrämjandet i Oxelösund, oxelosund@friluftsframjandet.se 
Naturskyddsföreningen länsförbund i Sörmland,   
karl-axel.reimer@naturskyddsforeningen.se 
Naturskyddsföreningen Nyköping-Oxelösund, nyox@naturskyddsforeningen.se 
Havs- och vattenmyndigheten 
Lantmäterimyndigheten 
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Kf §34        Dnr KS.2020.35               
 
 
Revidering av finanspolicy  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Reviderat förslag till finanspolicy daterat 2020-04-01 antas. 
 
Sammanfattning 
 

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

Förslag till revidering av finanspolicyn innehåller följande ändringar: 

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

Förslag till revidering av riktlinjer tillhörande finanspolicy innehåller följande ändringar: 

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

4.1 Finansieringsrisk, ändring i förfallostruktur för kreditförfall med en jämn fördelning på 2 
år istället för 1 år (förutom perioden 0–1 år) och 35% av lån istället för max 25% av lån.  
4.3 Ränterisk, ändring i räntebindningsperioder med en jämn fördelning på 2 år 
istället för 1 år (förutom perioden 0–1 år) och 35% av lån istället för max 25% av 
lån (förutom perioden 0–1 år). 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-04-22 - Ks § 71 
Tjänsteskrivelse Ks - Revidering av finanspolicy 
Finanspolicy reviderad april 2020 200401.docx  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Reviderat förslag till finanspolicy daterat 2020-04-01 antas. 
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______ 
 
Beslut till: 
Ekonomichef (FÅ) 
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Kf §35        Dnr KS.2019.47               
 
 
Taxor 2020 avfallstaxa  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Renhållningstaxan höjs med 2% från och med 1 juni 2020. 
 
 
Sammanfattning 
 
1 april 2020 införs en ny avfallsförbränningsskatt på 75 kr/ton. Syftet med skatten är att det 
ska bli dyrare för hushållen att slänga avfall som ska gå till förbränning. Kommunen behöver 
därför höja avgifterna inom renhållningstaxa för att möta kostnadsökningen. 
Den fraktion som detta avser är det avfall som läggs i det gröna kärlet för restavfall som 
eldas i Tekniska Verkens anläggning i Linköping. 
Oxelö Energi föreslår en justering av taxan genom en generell höjning av renhållningstaxan 
med 2 % för att kompensera verksamhetens ökade kostnader relaterat till den nya skatten. 
Den föreslagna höjningen innebär en kostnadsökning för ett hushåll med ca 3 kr/månad. 
Kommunstyrelseförvaltningen delar den bedömning som Oxelö Energi gör och har 
inget att tillägga. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-04-22 - Ks § 69 
Tjänsteskrivelse Ksf 2020-04-06  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Renhållningstaxan höjs med 2% från och med 1 juni 2020. 
 
 
Förslag 
 
Dag Bergentoft (M) yrkar att beslutet ska gälla från 1 juli 2020 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut dels kommunstyrelsens förslag 
och dels Dag Bergentofts (M) förslag. 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 32  
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige  2020-05-13  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Reservation 
 
Stefan Johansson (M), Bo Höglander (C) reserverar sig mot beslutet. 
 
Dag Bergentoft (M) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 
 
Reserverar mig mot beslutet att nya taxor ska gälla från 1 juni 2020. 
Beslutet bör vara 1 juli 2020 för att beslutet hinner vinna laga kraft. 
Beslut som Kommunfullmäktige fattar ska följa lagstiftning och inte undantas. 
______ 
 
Beslut till: 
Oxelös Energi (FÅ) 
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Kf §36        Dnr KS.2020.28               
 
 
Årsredovisning och ansvarsfrihet för Nyköping - Oxelösunds 
Vattenverksförbund 2019  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
• Årsredovisning 2019 godkänns 

• Bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna för 2019 
 
 
Sammanfattning 
 
Nyköping/Oxelösunds Vattenverksförbund har lämnat årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2019.  
PWC har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna, granskat Vattenverksförbundets 
årsredovisning. 
Revisorerna har inte funnit anledning till anmärkning och tillstyrker att förbundets direktion 
och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet. 
Årsredovisning föreslås godkännas och ansvarsfrihet beviljas för direktionen och 
de enskilda ledamöterna för 2019. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2020-04-22 - Ks § 70 
Tjänsteskrivelse Ks - Årsredovisning och ansvarsfrihet för Nyköping – Oxelösunds 
Vattenverksförbund 2019 
Utdrag Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund § 4 2020-02-13 Årsredovisning 2019 
Årsredovisning 2019  - antagen i Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 2020-02-13 
Revisionsberättelse 2019 Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund 
Granskning delårsrapport 2019 Nyköping- Oxelösunds vattenverksförbund 
Revisorernas redogörelse 2019 för Nyköping- Oxelösunds Vattenverksförbund 
Granskning av årsredovisning 2019 Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund  
 
 
Dagens sammanträde 
 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
• Årsredovisning 2019 godkänns 

• Bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna för 2019 
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______ 
 
Beslut till: 
Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund (KF) 
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Kf §37        Dnr KS.2020.22               
 
 
Svar på interpellation från ordförande i Vård- och 
omsorgsnämnden till Bo Höglander (C)  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Vård- och omsorgsnämnds ordförande Linus Fogel (S) lämnar följande svar på Bo 
Höglanders (C) interpellation 
 

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).   

Vård- och omsorgsnämndens verksamheter arbetar samtliga aktivt för att få ned 
sjukskrivningstalen. Arbetet består bland annat av grundliga utredningar av frekvent 
korttidsfrånvaro och åtgärder för att komma tillrätta med detta samt åtgärder vid 
långtidssjukskrivningar som leder antingen mot en återgång i arbete eller till avslut. 
HR och enhetscheferna har en tydlig struktur för arbetet med sjukfrånvaron och 
även en tydlig arbetsfördelning mellan sig. (Utöver detta erbjuder kommunen i stort 
en mängd satsningar på friskvård och utbildningar rörande exempelvis kost och 
hälsa för medarbetare.) 
Statistiken för sjukfrånvaro i januari 2019 jämfört med januari 2020 visar på en tydlig 
förbättring gällande sjukskrivningstalen.  
För januari 2019 varierade sjukskrivningstalen i hemtjänstgrupperna mellan 6,55 % - 
31,48 %.  
För januari 2020 varierade sjukskrivningstalen i hemtjänstgrupperna mellan 0 % - 
23,71 %.  
Denna siffra anger den totala andelen sjukskrivna, korttids- och långtidssjukskrivna 
ihop.  
En klar förbättring således men såklart finns det utrymme för ytterligare sänkta 
sjukskrivningstal.  
 

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? Relativt sett en låg andel brukartid.  

Arbetet efter genomlysningen fortsätter med effektiviseringar utifrån ett flertal av de 
förslag som lämnades av PWC i samband med genomlysningen. Nämnden har satt 
en målbild om att nå en avsevärt högre brukartid än det som utförs i dagsläget. 
Enhetscheferna har skarpa krav på sig från förvaltningsledningen att arbeta 
systematiskt med detta. Under året kommer även ett nytt planeringssystem 
upphandlas vilket förhoppningsvis leder till förbättrade förutsättningar för effektiv 
planering och mer tillförlitliga statistikuttag.  
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Vi behöver dock minnas att all förändring som ska hålla över tid, är något som 
också tar tid att genomföra.  
 
______ 
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Kf §38        Dnr KS.2020.58               
 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Dag 
Bergentoft (M) Bo Höglander (C) Göran Bernhardsson (KD) Klas 
Lundbergh (L)  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen inte får ställas.  
 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande. Dag Bergentoft (M) Bo Höglander (C) 
Göran Bernhardsson (KD) Klas Lundbergh (L)  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Ordförande redogör enligt följande motivering till att interpellationen inte ska få 
ställas. 
Enligt kommunallagen ska Kommunfullmäktige anta en arbetsordning, enligt denna 
arbetsordning ska det bland annat framgå, motioner och interpellationer ska 
hanteras av fullmäktige. Enligt arbetsordningen får en interpellation ställas av en 
ledamot och ska vara egenhändigt undertecknad. Då interpellationen ställs av flera 
ledamöter följer detta inte riktlinjen för interpellationer och avslås därmed.  
 
 
 
Dag Bergentoft, (M) Bo Höglander (C), Göran Bernhardsson (KD), Klas Lundbergh 
(L) har inkommit med följande interpellation: 
 
Till kommunfullmäktige i Oxelösund  
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson. 
  
I oktober 2019 tog kommunfullmäktige beslut om budget. Som kommunstyrelsens 
ordförande sa du inför beslutet bland annat att kompetensutveckling av personalen 
är extra viktigt för att klara av den omställning som är nödvändig.  
Du talade även om vikten av att kommunens medarbetare känner sig delaktiga och 
får uppmuntran för det goda arbete som de utför varje dag, dygnet runt i våra 
verksamheter.  
Du lovade även att Oxelösunds kommun ska fortsätta att ta steg för att bli en mer 
attraktiv arbetsgivare. "Det är den politiska viljan som finns i majoriteten", hette det.  
Men kommunen hinner bara komma en bit in på det nya budgetåret så grusas de 
höga ambitionerna! Utbildningsnämndens ordförande kör helt sonika över den 
egna förvaltningsledningen! Därmed är förtroendet kört i botten och 
förvaltningschefen slutar sitt jobb med omedelbar verkan.  
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Politiken har det yttersta ansvaret för att leda och utveckla kommunen. Det är 
majoriteten som har påtagit sig ansvaret. 
 
• Vilka åtgärder vidtar majoriteten och ytterst kommunstyrelsens ordförande för att 

återupprätta förtroendet och leva upp till att vara och bli en ännu attraktivare 
arbetsgivare? 

• Vilka åtgärder vidtas för att inte få en personalflykt från kommunen som en 
attraktiv arbetsgivare?  

 
Oxelösund den 13 mars 2020 
 
Dag Bergentoft, (M) Bo Höglander (C), Göran Bernhardsson (KD), Klas Lundbergh 
(L) 
 
______ 
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Kf §39        Dnr KS.2020.58               
 
 
Svar på interpellation från kommunstyrelsens ordförande till Dag 
Bergentoft (M) Bo Höglander (C) Göran Bernhardsson (KD) Klas 
Lundbergh (L)  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Interpellationen besvaras inte då den inte fick ställas. 
 
______ 
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Kf §40        Dnr KS.2020.57               
 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Dag 
Bergentoft (M)  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas.  
 
Beslutsunderlag 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande. Dag Bergentoft (M)  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Dag Bergentoft (M) har inkommit med följande interpellation: 
 
Till kommunfullmäktige i Oxelösund  
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson. 
  
I oktober 2019 tog kommunfullmäktige beslut om budget. Som kommunstyrelsens 
ordförande sa du inför beslutet bland annat att kompetensutveckling av personalen 
är extra viktigt för att klara av den omställning som är nödvändig.  
Du talade även om vikten av att kommunens medarbetare känner sig delaktiga och 
får uppmuntran för det goda arbete som de utför varje dag, dygnet runt i våra 
verksamheter.  
Du lovade även att Oxelösunds kommun ska fortsätta att ta steg för att bli en mer 
attraktiv arbetsgivare. "Det är den politiska viljan som finns i majoriteten", hette det.  
Men kommunen hinner bara komma en bit in på det nya budgetåret så grusas de 
höga ambitionerna! Utbildningsnämndens ordförande kör helt sonika över den 
egna förvaltningsledningen! Därmed är förtroendet kört i botten och 
förvaltningschefen slutar sitt jobb med omedelbar verkan.  
Politiken har det yttersta ansvaret för att leda och utveckla kommunen. Det är 
majoriteten som har påtagit sig ansvaret. 
 
• Vilka åtgärder vidtar majoriteten och ytterst kommunstyrelsens ordförande för att 

återupprätta förtroendet och leva upp till att vara och bli en ännu attraktivare 
arbetsgivare? 

• Vilka åtgärder vidtas för att inte få en personalflykt från kommunen som en 
attraktiv arbetsgivare?  

 
Oxelösund den 13 mars 2020 
 
Dag Bergentoft (M) 
 
______ 
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Kf §41        Dnr KS.2020.57               
 
 
Svar på interpellation från kommunstyrelsens ordförande till Dag 
Bergentoft (M)  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson lämnar följande svar på Dag 
Bergentofts (M) interpellation: 
 
I interpellationen lyfts att politiken har det yttersta ansvaret att leda och utveckla kommunen. 
Det är mot den bakgrunden och det ansvaret som majoriteten i utbildningsnämnden fattade 
beslut om att återremittera en budget som vida översteg den beslutade ram som 
kommunfullmäktige har tilldelat nämnden.   
I uppdraget att leda och styra ingår att ta ansvar för den ekonomiska utvecklingen lika väl 
som för verksamhetsutvecklingen. Det ansvaret är inte alltid ett lätt uppdrag att inneha och 
ibland innebär det att fatta beslut som inte alltid uppskattas av alla.   
Jag tänker inte gå in i någon diskussion om förtroendefråga, jag anser att det är en fråga för 
väljarna att utvärdera.  
Därmed finns det inte några åtgärder för att återupprätta något förtroende.  
Att det under rådande omständigheter uppstår både frågor och oro är naturligt. 
Riskbedömningar och handlingsplaner har gjorts i samråd med personal och skyddsombud.  
Genom att skapa delaktighet och vara tydlig med varför åtgärder görs är min bild att det 
leder till mindre oro och därmed skapar en större trygghet hos medarbetare. 
Utbildningsförvaltningen har historisk kommunens högsta personalomsättning, och under 
våren har den inte varit högre än vanligt. Tvärtom är det förhållandevis få som sagt upp sig.  
Utgångspunkten för personalpolitiken I Oxelösunds kommun är det personalpolitiska 
programmet. De ledord och förhållningssätt som beskrivs där är viktiga utgångspunkter i 
arbetet med att skapa en attraktiv arbetsgivare där medarbetare känner sig delaktiga och 
uppskattade. 
Det handlar om vad vi erbjuder för vardag för våra medarbetare, att få utrymme att växa, att 
få ta ansvar, att få vara med och påverka, att få uppmuntran och känna sig viktig. Att känna 
stöd från chef och arbetskamrater och se att det jag gör, gör skillnad. 
För att vara en attraktiv arbetsgivare både för redan anställda och kommande medarbetare 
arbetar vi med olika saker. Rätt till heltid, lönesatsning på prioriterade grupper, 
friskvårdspeng, möjlighet till prova-på aktiviteter, idétorg där man kan lämna förslag på 
förbättringar m.m 
Hur vi lyckas och hur attraktiva vi är kan också mätas i hur många ansökningar vi får in till 
de tjänster som vi utannonserar. Där kan vi se att vi har ett stort antal sökande med lämplig 
bakgrund och behörighet. 
 
Catharina Fredriksson (S) 
  
______ 
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Kf §42        Dnr KS.2020.55               
 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Bo Höglander 
(C)  
 
 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande. Bo Höglander (C)  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Bo Höglander (C) väljer att återta interpellationen.  
 
 
______ 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 43 (49) 
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige    

  
2020-05-13   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Kf §43        Dnr KS.2020.55               
 
 
Svar på interpellation från kommunstyrelsens ordförande till Bo 
Höglander (C)  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Interpellationen besvaras ej då den återtagits av interpellanten. 
 
 
______ 
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Kf §44        Dnr KS.2020.54               
 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Göran 
Bernhardsson (KD)  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Interpellationen får ställas och överlämnas till Kommunstyrelsens ordförande för 
besvarande 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande. Göran Bernhardsson (KD)  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Göran Bernhardsson (KD) har inkommit med följande interpellation: 
 
Till kommunfullmäktige i Oxelösund  
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson. 
  
I oktober 2019 tog kommunfullmäktige beslut om budget. Som kommunstyrelsens 
ordförande sa du inför beslutet bland annat att kompetensutveckling av personalen 
är extra viktigt för att klara av den omställning som är nödvändig.  
Du talade även om vikten av att kommunens medarbetare känner sig delaktiga och 
får uppmuntran för det goda arbete som de utför varje dag, dygnet runt i våra 
verksamheter.  
Du lovade även att Oxelösunds kommun ska fortsätta att ta steg för att bli en mer 
attraktiv arbetsgivare. "Det är den politiska viljan som finns i majoriteten", hette det.  
Men kommunen hinner bara komma en bit in på det nya budgetåret så grusas de 
höga ambitionerna! Utbildningsnämndens ordförande kör helt sonika över den 
egna förvaltningsledningen! Därmed är förtroendet kört i botten och 
förvaltningschefen slutar sitt jobb med omedelbar verkan.  
Politiken har det yttersta ansvaret för att leda och utveckla kommunen. Det är 
majoriteten som har påtagit sig ansvaret. 
 
• Vilka åtgärder vidtar majoriteten och ytterst kommunstyrelsens ordförande för att 

återupprätta förtroendet och leva upp till att vara och bli en ännu attraktivare 
arbetsgivare? 

• Vilka åtgärder vidtas för att inte få en personalflykt från kommunen som en 
attraktiv arbetsgivare?  

 
Oxelösund den 13 mars 2020 
 
Göran Bernhardsson (KD) 
______ 
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Kf §45        Dnr KS.2020.54               
 
 
Svar på interpellation från kommunstyrelsens ordförande till Göran 
Bernhardsson (KD)  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson lämnar följande svar på 
Göran Bernhardsson (KD) interpellation: 
 
I interpellationen lyfts att politiken har det yttersta ansvaret att leda och utveckla kommunen. 
Det är mot den bakgrunden och det ansvaret som majoriteten i utbildningsnämnden fattade 
beslut om att återremittera en budget som vida översteg den beslutade ram som 
kommunfullmäktige har tilldelat nämnden.   
I uppdraget att leda och styra ingår att ta ansvar för den ekonomiska utvecklingen lika väl 
som för verksamhetsutvecklingen. Det ansvaret är inte alltid ett lätt uppdrag att inneha och 
ibland innebär det att fatta beslut som inte alltid uppskattas av alla.   
Jag tänker inte gå in i någon diskussion om förtroendefråga, jag anser att det är en fråga för 
väljarna att utvärdera.  
Därmed finns det inte några åtgärder för att återupprätta något förtroende.  
Att det under rådande omständigheter uppstår både frågor och oro är naturligt. 
Riskbedömningar och handlingsplaner har gjorts i samråd med personal och skyddsombud.  
Genom att skapa delaktighet och vara tydlig med varför åtgärder görs är min bild att det 
leder till mindre oro och därmed skapar en större trygghet hos medarbetare. 
Utbildningsförvaltningen har historisk kommunens högsta personalomsättning, och under 
våren har den inte varit högre än vanligt. Tvärtom är det förhållandevis få som sagt upp sig.  
Utgångspunkten för personalpolitiken I Oxelösunds kommun är det personalpolitiska 
programmet. De ledord och förhållningssätt som beskrivs där är viktiga utgångspunkter i 
arbetet med att skapa en attraktiv arbetsgivare där medarbetare känner sig delaktiga och 
uppskattade. 
Det handlar om vad vi erbjuder för vardag för våra medarbetare, att få utrymme att växa, att 
få ta ansvar, att få vara med och påverka, att få uppmuntran och känna sig viktig. Att känna 
stöd från chef och arbetskamrater och se att det jag gör, gör skillnad. 
För att vara en attraktiv arbetsgivare både för redan anställda och kommande medarbetare 
arbetar vi med olika saker. Rätt till heltid, lönesatsning på prioriterade grupper, 
friskvårdspeng, möjlighet till prova-på aktiviteter, idétorg där man kan lämna förslag på 
förbättringar m.m 
Hur vi lyckas och hur attraktiva vi är kan också mätas i hur många ansökningar vi får in till 
de tjänster som vi utannonserar. Där kan vi se att vi har ett stort antal sökande med lämplig 
bakgrund och behörighet. 
 
Catharina Fredriksson (S) 
 
 
______ 
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Kf §46        Dnr KS.2020.56               
 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Klas 
Lundbergh (L)  
 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande. Klas Lundbergh (L)  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Klas Lundbergh (L) väljer att återta interpellationen.  
 
 
______ 
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Kf §47        Dnr KS.2020.56               
 
 
Svar på interpellation från kommunstyrelsens ordförande till Klas 
Lundbergh (L)  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Interpellationen besvaras ej då den återtagits av interpellanten. 
 
 
______ 
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Kf §48        Dnr KS.2020.63               
 
 
Motion angående fastighetsförvaltning  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige medger att motionen får lämnas in och överlämnas den till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
 
Dagens sammanträde 
 
Dag Bergentoft (M), Bo Höglander (C), Göran Bernhardsson (KD), Klas Lundbergh (L) 
 
Inkommer med följande motion till kommunfullmäktige: 
 
Motion angående fastighetsförvaltning 
 
Oxelösunds kommun ger varje år ett uppdrag till Kustbostäder i Oxelösund AB att förvalta 
kommunens verksamhetsfastigheter. Uppdraget innebär bl.a. att bolaget ska sköta drift, 
löpande reparationer, hyresfrågor, underhållsplaner och vara ett stöd i fastighetsfrågor m.m. 
till kommunen.  
 
Fastighetsförvaltningen fördes organisatoriskt över från kommunens egen organisation till 
bolaget den 1 januari 2001. Målsättningen var att samordna organisation och administration 
för kommunens verksamhetsfastigheter med bolagets administration för kommersiella 
fastigheter och bostäder och att uppnå samordningsvinster genom ett gemensamt 
utnyttjande av kompetensen i båda organisationerna.  
 
Den årliga uppdragsersättningen uppgår årligen till ca 35 miljoner, varav ca 4 miljoner 
utgörs av administrativa kostnader.  
Kommunstyrelsen beslutade i maj 2018, KS §112.2018, att ge kommunchefen en rad 
uppdrag i detta ärende.  
Kommunstyrelsen beslutade sedermera i mars 2019, KS § 38.2019, att ställa sig bakom 
inrättande av fastighetsansvarig/-fastighetschef.  
 
Alliansens uppfattning är att fastighetsförvaltningen kan skötas bättre om flera 
uppdragstagare ges möjlighet att tillföra kompetens och erfarenhet.  
 
 
Yrkande 
Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta 
 
Att Oxelösunds kommun genomför en upphandling enligt LOU av förvaltning av 
kommunens fastigheter. Detta bör länkas till beslutet om att inrätta en förändrad 
förvaltarprocess och organisation av kommunens verksamhetsfastigheter  
 
 
Oxelösund den 8 maj 2020 
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Dag Bergentoft (M)    Bo Höglander (C)    Göran Bernhardsson (KD)    Klas 
Lundbergh (L) 
 
______ 
 
Beslut till: 
Kommunstyrelsen (FÅ) 
 
 


