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Så närmar vi oss återigen den 29 Maj som är Veterandag. Allmän 

flaggdag sedan 2018, vilket kanske är värt att påminna om då det är en 

Lördag i år och en del kommunanställda kanske inte jobbar. 

I Juli 2019 fanns ett inlägg i Södermanlands Nyheter (Se bilaga 1) 

riktat till kommunerna i Sörmland. 

Vad har då hänt snart 2 år senare?? Jo en kommun (Strängnäs) har 

något på gång. I övrigt råder tystnad. Jag skriver nu därför till dom tre 

kommuner i sydöstra Sörmland som jag bott och verkat i dom senaste 

20 åren. Tre kommuner som verkar tro att det inte finns några utlands

veteraner hos dom, men verkligheten är Oxelösunds Kommun ett 80-

tal. Trosa kommun ett 50-tal och Nyköpings kommun mer än 300 

personer.(Allt enligt uppgift från Försvarsmakten) Lägg därtill ett 

antal från Tull, Polis och Kustbevakning som gjort civila insatser 

under FN :tjänst. 

Svenska Utlandsstyrkan har anor ända från 1800-talet då Sverige 

skickade 20.000 soldater för att hjälpa Danmark. Men den "moderna" 

historien börjar med Kongo 1960-1964 med 6332 personer. 16 av 
dessa kom aldrig hem utan betalade det yttersta priset. 



Sedan följde två missioner i mellanöstern där vi bevakade området
mellan Israel och Egypten. Och senare även Libanon vid Israels anfall
även här 13 omkomna varav en nära kamrat till mig. I Libanon fanns
vi 1978-1994 bl. a med ett sjukhus och underhåll.

Cypern var en krutdurk som FN deltog ifrån 1964-1987 Och där har
jag själv stått och åkt mellan turkiska och grekiska soldater med
skarpa vapen åtskilda av FN i en ner till 100 meter bred korridor. Vid
kriget 1974 utspelades hemska scener och svenska FN räddade också
livet på mängder av charterturister i Famagusta.

Bosnien blev nästa mission 1993-2005. Kanske ett av dom

grymmaste krig med etnisk rensning som förts i Europa. Både på
Cypern och i Bosnien var svensk FN-personal även med vid öppning
av massgravar.

Kosovo och Somalia har också ett större antal svenskar deltagit i.

Afghanistan är just på väg att avslutas. Och för närvarande har vi ett
stort antal svenskar i Mali som angetts som den farligaste missionen
hitentills. Vi har även observatörer på ett större antal platser i världen
just nu. Ex. vis Koreagränsen, Sydsudan mm.

Alla dessa tjänster är på uppdrag av Svenska Folket genom beslut av
regering och riksdag. Totalt har 82 omkommit under tjänst sedan kan
man ju lägga till Dag Hammarsköld (nedskjuten under FN-uppdrag)
och Saida Katalan (Mördad i Kongo under FN-uppdrag)

Men därtill kommer ett stort antal personer med P8TD och andra
problem efter hemska upplevelser, skenavrättningar mm.

Många i Sverige saknar kunskap om hur livet kan gestalta sig för oss
som ställt upp för att bidra till fred i olika krigshärdar. Ett exempel
från Sinai är att mötas av en hetta på uppåt 50 grader, bo i ett tält med
10 personer med ett bullrande Elverk intill. Dusch bestående av en
plåthink med hål i botten som hängdes upp. Gott om ormar och
skorpioner samt minor och ammunition som förflyttades med



sandstormar. Tjänst 24 timmar per dygn i 7 dagar i veckan. Ledigt 14
dagar under 6 månader.

En minnesplats skulle innebära att veteraner och anhöriga har en plats
som visar att samhället/kommunen uppskattar den insats som utförts,
ofta under krävande förhållanden.

Vi vet att vi gjort nytta för världsfreden, då vi ställt upp lojalt för
riksdagens beslut att sända svenskar till olika krigshärdar.

Det är därför rimligt att våra veteraner och deras anhöriga får en
minnesplats med någon enklare form av sten eller monument. Där vi
kan känna uppskattning, stolthet och samhörighet men även för att
enskilt kunna slå sig ner och bearbeta alla känslor som finns kvar.

Vi i Södra Sörmlandsgmppen av Sveriges Veteranförbund hemställer
därför till kommunen att verka för att en minnesplats kommer till
stånd. Vår lokala Veteranförening kan vara behjälplig med val av
plats mm efterhand.

Frågan är väl bara vem blir först: Nyköping, Oxelösund eller Trosa ??

Vi bifogar några bilder från kommuner som redan har minnesplatser:
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Men även en skiss på ett annorlunda utseende som just nu diskuteras i
Jönköpings kommun. I form av en jordglob meddom^olita
^SmrSo bensI höjdärcalTocm och med ett fandament

samt separat skylt.

Där Eskilssons Finsmide i Gränna gaven^offert 2019 pa:^
M°arkMbete"10 000,00 Arbete 43 000,00 Material l 12000, 00
Lackering 5 000, 00
Totalt 70 000,00 Inkl. Moms 56 000,00 exkl. moms. (Se bilaga)
I flera kommuner har det också visat sig att man hiuat stiftelser ̂ m
ha^eafter"anston)'kunnat stå för en stor del. Kolla exempelvis med
Borås.

Vi veteraner i Södra Sörmland hemställer
därför till kommunen att behandla detta
ärende så snart som möjligt. Inriktningen
är någon invigning till
Veterandagen 29 Maj 2023.
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Debatt: Hylla våra veteraner

1GJUU2E1906:00 ± s? B ^

Varför är det egentligen så svårt för Sverige att hylla våra civila och militära
veteraner när andra länder hedrar sina med parader, respekt och pampiga
monument?

Det gör ont i hjärtat att kollegor, familj och vänner till svenska utlandsveteraner inte

har en plats att besöka. En plats där de kan sörja, känna stolthet och framförallt

minnas och känna tacksamhet att de har livet i behåll. Sverige har en lång tradition
av deltagande i fredsbevarande, och ibland till och med fredsframtvingande,
insatser i utlandet. Det är ovärdigt ett land med över 85 000 veteraner som

tjänstgjort på order av svenska staten eller världssamfund att det bara finns ett

fåtal veteranmonument.

Ett sätt att minnas och bearbeta och göra sin historia hörd är Veteranmarschen,

Skuldra vid skuldra har veteranerna marscherat genom Sverige - från Ystad till

Treriksröset och nu senast på Gotland - för att vittna om sin existens. De har

bemötts med varma mottaganden, men också med tafatta tal från politiker som
egentligen inte vet så särskilt mycket om veteraner. Det är skamligt. Dessa modiga
kvinnor och män lämnade sina familjer när politikerna och Försvarsmakten kallade.

Det minsta politikerna kan göra är att hylla veteranerna genom att ge dem en egen
plats där de kan samlas och minnas.

Veteranmarschen den 2 juli 201 9, en kyrkogård på Gotland. Regnet ligger tungt över
ön, stämningen är aningen tryckt. Förbundsfanan, FN-fanan och den svenska fanan

utgör en fanvakt. För att visa respekt har veteranerna sina medaljer ovan vänster

bröstficka. Här ligger en stupad broder, här ligger en av alla de hjältar som ingen
tackar fast han satte livet till.

Mellan tårar, nigningar och kramar hinner jag fundera på om det verkligen är såhär
vi vill ha det. Svaret är och kommer alltid vara - nej.

l varje kommun i vårt avlånga land bor en veteran, men inte ens hälften av Sveriges
290 kommuner har ett veteranmonument, eller ens en minnessten, i Sörmland har

bara en enda kommun ett minnesmärke. Det är inget annat än en skam. Fler

sörmländska politiker bör omgående uppdra åt tjänstemännen att inrätta någon
forma av veteranmonument eller minnesplats. En bra dag för invigning är
Veterandagen, 29 maj, 2020.

® Sä jobbar vi med nyheter

, Jeanette Widén Revisor, Sveriges veteranförbund Fredsbaskrarna
Stockholm

M S ^

Kontakta oss

Ring växeln: 0155-767 00

Tipsa oss

Ring: 0155-76770

Snabblänkar

Kundservice

Om oss
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Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2021-04-27

Utdragsbestyrkande

Von § 12 Dnr VON.2021.4

Budgetuppföljning per mars

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Budgetuppföljning per mars 2021 godkänns.

2. Förvaltningscheferna återkommer till nästa nämnd med föreslagna åtgärder för
att på helåret nå budget i balans.

3. På grund av prognostiserat underskott på helår ska den ekonomiska
uppföljningen expedieras till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndens (VON) verksamheter bedrivs i de båda förvaltningarna
Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF) och Social- och omsorgsförvaltningen (SOF).

Det ackumulerade resultatutfallet per mars för nämnden totalt uppgår till -4 222 tkr.
Härav utgör resultat hänförligt till Äldreomsorgsförvaltningen -4 055 tkr och Social-
och omsorgsförvaltningen -167 tkr.

Inkluderat i ovan totalresultat ingår coronarelaterade merkostnader, för Äldres-
omsorgsförvaltningen 2 315 tkr och Social- och omsorgsförvaltningen 119 tkr, och
totalt för nämnden således 2 434 tkr.

I dagsläget råder osäkerhet om i hur hög grad kommunerna kan påräkna särskilda
bidrag från staten för täckande av sådana merkostnader föranledda av den pågående
pandemin, på liknande sätt som var fallet föregående år 2020.

Förvaltningarnas samlade helårsprognos inklusive coronarelaterade merkostnader
uppgår till, för Äldreomsorgsförvaltningen -6 841 tkr, för Social- och omsorgs-
förvaltningen -1 510 tkr, för nämnden sammantaget -8.351 tkr. Härav uppgår
coronarelaterade merkostnader till 5 118 tkr vilka belastar Äldreomsorgs-
förvaltningens prognostiserade resultat.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2021-04-15.
Ekonomisk uppföljning per mars.

Dagens sammanträde

Pål Näslund föredrar ärendet.



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2021-04-27

Utdragsbestyrkande

Von § 12 Dnr VON.2021.4

Framskrivet förslag

Budgetuppföljning per mars 2021 godkänns.

Förslag

Ordförande föreslår följande tillägg till beslut

· Att förvaltningscheferna återkommer till nästa nämnd med föreslagna åtgärder för
att på helåret nå budget i balans.

· På grund av prognostiserat underskott på helår ska den ekonomiska
uppföljningen expedieras till Kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordförande frågar om framskrivet förslag samt egna tilläggsförslag och finner att
nämnden beslutar enligt förslagen.

______

Beslut till:
Förvaltningschefer (för åtgärd)
Verksamhetsekonom (för kännedom)
Kommunstyrelsen (för kännedom)



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2021-04-15 VON.2021.4

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Social- och omsorgsförvaltningen och
Äldreomsorgsförvaltningen
Lena Lundin
0155-385 04

Vård- och omsorgsnämnden

Budgetuppföljning 2021

1. Social- och omsorgsförvaltningens och äldreomsorgs-
förvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Budgetuppföljning per mars 2021 godkänns.

2. Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämndens (VON) verksamheter bedrivs i de båda förvaltningarna
Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF) och Social- och omsorgsförvaltningen (SOF).

Det ackumulerade resultatutfallet per mars för VON totalt uppgår till -4.222 tkr. Härav utgör
resultat hänförligt till ÄF -4.055 tkr och SOF -167 tkr.

Inkluderat i ovan totalresultat ingår coronarelaterade merkostnader, för ÄF 2.315 tkr och
SOF 119 tkr, och totalt för VON således 2.434 tkr.

I dagsläget råder osäkerhet om i hur hög grad kommunerna kan påräkna särskilda bidrag
från staten för täckande av sådana merkostnader föranledda av den pågående pandemin,
på liknande sätt som var fallet föregående år 2020.

Förvaltningarnas samlade helårsprognos inklusive coronarelaterade merkostnader uppgår
till, för ÄF -6.841 tkr, för SOF -1.510 tkr, för VON sammantaget -8.351 tkr. Härav uppgår
coronarelaterade merkostnader till 5.118 tkr vilka belastar ÄF:s prognostiserade resultat.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Social- och omsorgsförvaltningen och Äldreomsorgsförvaltningen
2021-04-15

Verksamhetsuppföljning per mars 2021.

Katarina Haddon / Kristina Tercero
Förvaltningschef

Beslut till:
Förvaltningschefer (för åtgärd)
Verksamhetsekonom (för kännedom)



Ekonomi

Kontogruppsindelad redovisning, VON totalt.

Verksamhetsindelad redovisning, VON totalt samt varav ÄF och SOF.





Utfall mot budget

Vård och omsorgsnämndens (VON) verksamheter bedrivs i de båda underliggande förvaltningarna
Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF) och Social- och omsorgsförvaltningen (SOF).

Det ackumulerade resultatutfallet per mars för VON totalt uppgår till -4.222 tkr. Härav utgör resultat
hänförligt till ÄF -4.055 tkr och SOF -167 tkr.

Inkluderat i ovan totalresultat ingår coronarelaterade merkostnader, för ÄF 2.315 tkr och SOF 119 tkr,
och totalt för VON således 2.434 tkr.

I dagsläget råder osäkerhet om i hur hög grad kommunerna kan påräkna särskilda bidrag från staten
för täckande av sådana merkostnader föranledda av den pågående pandemin, på liknande sätt som
var fallet föregående år 2020. Förvaltningarna särredovisar fortlöpande sådana merkostnader för att i
efterhand kunna påvisa dess omfattning. Av försiktighetsskäl har förvaltningarna valt att tillsvidare
redovisa såväl utfall som prognosvärden inklusive sådana merkostnader, men med särskild notering
om dessa merkostnaders storlek. Om full kostnadstäckning erhålls även för 2021 avseende havda
merkostnader skulle ett justerat resultatutfall per mars uppgå till -1.788 tkr. I den efterföljande
redovisningen är dock utgångspunkten tillsvidare att redovisa utfall och prognosvärden inklusive
sådana merkostnader föranledda av coronapandemin.

Ur den verksamhetsindelade redovisningen för VON totalt kan de större resultatavvikelserna i
förhållande till den beviljade anslagsbudgeten ses för verksamheterna;

Missbruksvård vuxna, -712 tkr. I huvudsak hänför sig underskottet till högre kostnader än budgeterat
vad avser institutionsvård och placeringar. Underskottet korresponderar i hög grad med motsvarande
överskott inom verksamheten för Barn och ungdomsvård, där brukare under året övergått från att
tillhöra gruppen barn och unga till gruppen vuxna.

Barn och ungdomsvård, 647 tkr. I huvudsak hänför sig överskottet till lägre kostnader än budgeterat
vad avser institutionsvård och placeringar. Överskottet korresponderar i hög grad med motsvarande
underskott inom verksamheten för Missbruksvård vuxna, där brukare under året övergått från att
tillhöra gruppen barn och unga till gruppen vuxna

Ekonomiskt bistånd, -508 tkr. Underskottet hänför sig i huvudsak till högre nivåer av utbetalt
försörjningsstöd än budgeterat. Den ökande långtidsarbetslösheten i spåren av pandemin torde utgöra
en av förklaringarna till det allt högre kostnadsläget.

Äldreomsorg ordinärt boende, -1.945 tkr. Underskottet hänför sig huvudsakligen till högre
personalkostnader än budgeterat inom hemtjänsten. Som ett led i tidigare genomförd genomlysning
och budgetering har verksamheten utfördelade effektiviserings- och sparbeting att beakta och som
ännu inte infriats. Även ingår i resultatet coronarelaterade merkostnader om totalt 938 tkr.

Äldreomsorg särskilt boende, -2.220 tkr. Underskottet hänför sig främst till högre personalkostnader än
budgeterat för särskilda boenden. Verksamhetens utfördelade effektiviserings- och sparbeting har
endast delvis infriats under det första kvartalet. Även ingår i resultatet coronarelaterade merkostnader
om totalt 1.379 tkr.

Ur den kontogruppsindelade redovisningen kan noteras större budgetavvikelser inom följande
kontogrupper:

Bidragsintäkter, utfallet ackumulerat per mars underskrider budget med 1.055 tkr. Avvikelsen hänför
sig delvis till att budgeterade intäkter från olika statsbidrag beräknas inkomma och intäktsföras senare
under året. Även har intäkter från Försäkringskassan avseende personlig assistans minskat från mars
månad då denna verksamhet övergått på extern utförare.

Personalkostnader, utfallet ackumulerat per mars överskrider budget med 2.345 tkr. Avvikelsen hänför
sig huvudsakligen till högre personalkostnader än budgeterat inom äldreomsorgen och där utfördelade
sparbeting ännu inte infriats. Även ingår coronarelaterade merkostnader i kontogruppen med totalt
1.895 tkr. Personalkostnaderna har även minskats med en organisatorisk förändring där personlig
assistans övergått på extern utförare från mars månad.



Prognos helår

Förvaltningarnas samlade helårsprognos inklusive coronarelaterade merkostnader uppgår till, för ÄF
-6.841 tkr, för SOF -1.510 tkr, för VON sammantaget -8.351 tkr. Härav uppgår coronarelaterade
merkostnader till 5.118 tkr vilka belastar ÄF´s prognostiserade resultat.

Om en full kostnadstäckning erhålls för sådana merkostnader även för 2021 skulle ett justerat
prognostiserat resultat uppgå till, för ÄF -1.723 tkr, för SOF -1.510 tkr, för VON sammantaget -3.233
tkr.

Självfallet finns många risker att beakta för den ekonomiska utvecklingen vid bedömning av
verksamheternas prognoser. Inte minst gäller detta den pågående pandemin och de effekter som
denna har för såväl det dagliga operativa arbetet som för verksamheternas ekonomi. Förvaltningarna
arbetar vidare med åtgärder som avser minska kostnaderna för att kunna uppnå en ekonomi som är i
balans med sina tilldelade anslagsmedel. Av sådana aktuella åtgärder kan nämnas;

 Utbildningssatsning avseende bemanningsekonomi för effektiv schemaläggning och
resursplanering.

 Översyn av antal kortvårdsplatser att avpassas mot aktuellt behov.

 Organisationsförändringar avseende enhetschefsansvar för möjlighet till större synergi och
samverkan.

 Översyn av externa placeringar inom individ och familjeomsorgen samt LSS-verksamheten.

 Översyn av möjligheterna till samverkan med Arbetsförmedlingen och andra parter i syfte att
motverka långtidsarbetslöshet och bidragsberoende.



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-18

Utdragsbestyrkande

Kfn § 34 Dnr KFN.2021.21

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens
hantering av IT

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Lämnar nedanstående yttrande som svar på revisionsrapporten Granskning av
kommunens hantering av IT.

Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun
granskat kommunens hantering av IT, med syfte att bedöma om styrning, uppföljning
och kontroll kopplat till IT-området är ändamålsenlig och uppfyller verksamheternas
krav på ändamålsenlighet. Vidare bedöms huruvida roller och ansvar med avseende
på IT-säkerhet är ändamålsenliga.

Kultur- och fritidsnämndens har fått revisionsrapporten Granskning av kommunens
hantering av IT för besvarande.

Kultur- och fritidsnämnden har tagit till sig av revisorernas rekommendationer om att
utse kontaktperson i informationssäkerhetsfrågor vid respektive förvaltning samt att
det finns upprättande av förvaltningsplaner för förvaltningens samtliga system.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2021-05-10.
Missiv - Granskning av kommunens hantering av IT.
Revisionsrapport - Granskning av kommunens hantering av IT.

______

Beslut till:
Revisorerna (för kännedom)
Kommunfullmäktige (för kännedom)



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2021-05-18

Utdragsbestyrkande

Kfn § 35 Dnr KFN.2021.20

Yttrande över revisionsrapport - Grundläggande granskning 2020

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Lämnar nedanstående yttrande som svar på revisionsrapporten Grundläggande
granskning 2020.

Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun
genomfört en grundläggande granskning med syftet att ge underlag för ansvars-
prövning genom att översiktligt granska all verksamhet utifrån kommunallagen och
god revisionssed.

Kultur- och fritidsnämndens har fått revisionsrapporten Grundläggande granskning
2020 för besvarande.

Kultur- och fritidsnämnden har tagit till sig av revisorernas rekommendationer om
uppföljning av intern kontroll. Rutinen för intern kontroll efterlevs idag i enlighet med
reglementet för intern kontroll och kommunstyrelsens anvisningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2021-05-10.
Missiv - Grundläggande granskning 2020.
Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2020.

______

Beslut till:
Revisorerna (för kännedom)
Kommunfullmäktige (för kännedom)



Sammanträdesprotokoll Blad 1

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-19

Utdragsbestyrkande

Msn § 42 Dnr MSN.2021.12

Yttrande över revisionsrapport - Grundläggande granskning 2020

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Anta tjänsteskrivelse daterad 2021-05-07 som svar på revisionsrapporten.

Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun
genomfört en grundläggande granskning med syftet att ge underlag för ansvars-
prövning genom att översiktligt granska all verksamhet utifrån kommunallagen och
god redovisningssed.

Följande rekommendationer som påverkar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
lämnas:

· Kommunstyrelsen och samtliga nämnder bör säkerställa att internkontrollarbetet
genomförs i enlighet med reglementet för intern kontroll och kommunstyrelsens
anvisningar.

EY kommentar i avsnittet om intern kontroll:

Det framgår inte till vem uppföljning och att hela enheten är ansvarig kan tydliggöras.
Vi kan av underlaget inte utläsa varför kontroll av inköp/upphandling inte genomförts.
Vi noterar att nämnden godkänner båda uppföljningarna.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar till sig av de kommentarer som EY framför
och ger följande svar:

· De otydligheter som EY ser i Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens dokument
bör förtydligas vid nästa uppdatering, inför 2022.

· När enheterna har samordnare är det samordnaren som har ansvaret.

· En tydligare beskrivning av varför en kontroll inte genomförts skrivs
fortsättningsvis i tjänsteskrivelsen till nämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-05-07.
Missiv - Grundläggande granskning 2020.
Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2020.

______

Beslut till:
Revisorerna (för kännedom)
Kommunfullmäktige (för kännedom)



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1)

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2021-05-25

Utdragsbestyrkande

Von § 24 Dnr VON.2021.13

Yttrande över revisionsrapport - Grundläggande granskning 2020

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Anta skrivelse daterad 2021-05-14 som yttrande i ärendet.

Sammanfattning

Ernst & Young revisionsbolag (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna
i Oxelösunds kommun genomfört en grundläggande granskning med syftet att ge
underlag för ansvarsprövning genom att översiktligt granska all verksamhet utifrån
kommunallagen och god revisionssed.

EY har gjort bedömningen att vård- och omsorgsnämnden delvis har ett ändamåls-
enligt arbete gällande styrning utifrån fullmäktiges mål och riktlinje, samt gällande
intern kontroll. EY har också gjort bedömningen att vård- och omsorgsnämndens
arbete utifrån fullmäktiges styrprinciper gällande ekonomisk uppföljning och
rapportering inte bedöms som tillräckligt.

Bedömningen grundas enligt EY på ändamålsenlighet och tydlighet i underlagen. EY
menar att flera av de utvecklingsområden och avvikelser som noteras grundas i att
styrdokument och anvisningar inte efterföljs. Detta har revisionen påtalat vid tidigare
genomförda granskningar, däribland den grundläggande granskningen 2018 och
2019.

Följande rekommendationer lämnas:
- Vård- och omsorgsnämnden bör säkerställa att korrekt expediering sker av den

ekonomiska uppföljningen. Detta noterade revisorerna även vid 2018 samt 2019
års grundläggande granskning.

- Kommunstyrelsen och samtliga nämnder bör säkerställa att internkontrollarbetet
genomförs i enlighet med reglementet för intern kontroll och kommunstyrelsens
anvisningar. Detta noterade revisorerna även vid 2018 samt 2019 års
grundläggande granskning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2021-05-14.
Förslag till yttrande över revisionsrapport.
Missiv - Grundläggande granskning 2020.
Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2020.

______

Beslut till:
Revisorerna (för kännedom)
Kommunfullmäktige (för känndom)



Yttrande 1(2)

Datum Dnr

2021-05-14 VON.2021.13

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Yttrande över revisionsrapport - Grundläggande granskning 2020

Ernst & Young revisionsbolag (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i
Oxelösunds kommun genomfört en grundläggande granskning med syftet att ge underlag
för ansvarsprövning genom att översiktligt granska all verksamhet utifrån kommunallagen
och god revisionssed.

EY har gjort bedömningen att vård- och omsorgsnämnden delvis har ett ändamålsenligt
arbete gällande styrning utifrån fullmäktiges mål och riktlinje, och gällande intern kontroll.
EY har också gjort bedömningen att vård- och omsorgsnämnden att arbetet inte bedöms
som tillräckligt utifrån fullmäktiges styrprinciper gällande ekonomisk uppföljning och
rapportering.

Bedömningen grundas enligt EY på ändamålsenlighet och tydlighet i underlagen. EY
menar att flera av de utvecklingsområden och avvikelser som noteras grundas i att
styrdokument och anvisningar inte efterföljs. Detta har revisionen påtalat vid tidigare
genomförda granskningsinsatser, däribland den grundläggande granskningen 2018 och
2019.

Följande rekommendationer lämnas:
- Vård- och omsorgsnämnden bör säkerställa att korrekt expediering sker av den

ekonomiska uppföljningen. Detta noterade revisorerna även vid 2018 samt 2019 års
grundläggande granskning.

- Kommunstyrelsen och samtliga nämnder bör säkerställa att internkontrollarbetet
genomförs i enlighet med reglementet för intern kontroll och kommunstyrelsens
anvisningar. Detta noterade revisorerna även vid 2018 samt 2019 års
grundläggande granskning.

- Övergripande mål bör framarbetas inom nämnden för att styra mot
kommunfullmäktiges mål – en attraktiv bostadsort

Avseende övergripande målstyrning framförs kritik mot vård- och omsorgsnämnden
gällande brist på uppföljning mot Kommunfullmäktiges mål runt attraktiv bostadsort. Vård-
och omsorgsnämnden tar dock del av de tertialrapporter som förmedlas från
kommuncenter gällande service och kontakt med respektive förvaltning regelbundet.
Utefter dessa tertialrapporter arbetar verksamheten med åtgärder för att förbättra servicen
till medborgarna. Kanske bör dessa aktiviteter lyftas in nämndens verksamhetsplan årligen
för att styra mot måluppfyllelsen till Kommunfullmäktiges övergripande mål.

Vidare framförs kritik mot vård- och omsorgsnämndens ekonomiska uppföljning. Den
ekonomiska uppföljningen har inte expedierats till Kommunstyrelsen eller
Kommunfullmäktige enligt gängse budgetregler. Endast vid ett tillfälle under året har detta
skett, andra gånger har förvaltningschefer och verksamhetsekonom endast varit
mottagande parter. Vård- och omsorgsnämnden tar till sig denna kritik och har för avsikt att
tydliggöra de beslut som fattats av nämnden gällande ekonomi och tillhörande åtgärder
kring denna till såväl Kommunstyrelsen som Kommunfullmäktige under 2021. Vidare avser
Vård- och omsorgsnämnden att tydligare följa upp budgeten månadsvis och där beslut
tages kring eventuella åtgärder skall dessa fastställas skriftligt och expedieras enligt
gängse budgetmodell i kommunen.



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2021-05-14 VON.2021.1

Gällande synpunkten på internkontrollen handlar den om att ett av åtta kontrollmoment
endast följs upp en gång per år istället för två gånger per år enligt reglementet. Punkten
som endast följs upp en gång per år handlar om ändamålsenliga riktlinjer inom nämndens
verksamhetsområden. I samband med upprättande av interkontrollplan för 2022 får endast
områden med uppföljning två gånger per år fastställas.



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2021-05-25

Utdragsbestyrkande

Von § 25 Dnr VON.2021.16

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens
hantering av IT

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Anta skrivelse daterat 2021-05-14 som yttrande i ärendet.

Sammanfattning

Ernst & Young revisionsbolag (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna
i Oxelösunds kommun granskat kommunens hantering av IT, med syfte att bedöma
om styrning, uppföljning och kontroll kopplat till IT-området är ändamålsenlig och
uppfyller verksamheternas krav på ändamålsenlighet. Vidare bedöms huruvida roller
och ansvar med avseende på IT-säkerhet är ändamålsenliga.

EY:s sammantagna bedömning är att det finns en tillfredställande styrning av
området. Det finns upprättade styrdokument, riktlinjer och rutiner för hanteringen av
IT. Däremot finns det brister i uppföljning av efterlevnad och kontroll beträffande
granskningsområdet.

EY bedömer att kommunen, på övergripande nivå, har en tydlig roll- och
ansvarsfördelning. Det finns en överenskommelse mellan Oxelösunds kommun och
Nyköpings kommun beträffande drift och förvaltning av IT. IT-avdelningens ansvar är
tydligt dokumenterat och kommunen har en tydlig systemförvaltarorganisation. Det
framkommer dock indikationer på att roller och arbetsgång vid beställningar inte är
helt tydliga för medarbetare vid förvaltningarna. Vidare saknas det kontaktpersoner i
informationssäkerhetsfrågor som ska finnas vid respektive förvaltning.

EY bedömer att funktionalitet och säkerhet i systemen är tillräcklig. Det finns en
tillfredställande styrning av driftsäkerheten och det sker systematiska tester av IT-
miljön. Kommunen har en god kännedom kring samtliga verksamhetssystem och har
klassat informationen för, i stort sett, samtliga system utifrån SKR:s verktyg KLASSA,
vilket EY ser positivt på.

Det genomfördes en översyn av IT- och informationssäkerhetsområdet under 2020,
vilket EY ser positivt på. Inom ramen för denna identifierades vissa risker och
åtgärder. Det saknas dock rutiner för att genomföra systematiska riskanalyser
beträffande kommunens IT-hantering och informationssäkerhet. EY bedömer det
angeläget att kommunstyrelsen säkerställer att det genomförs systematiska
riskanalyser beträffande kommunens hantering av IT och informationssäkerhet.

I granskningen framkommer att rutiner kring upprättande av systemförvaltningsplan,
loggkontroller och rutiner för hantering av behörigheter inte efterlevs fullt ut. Ansvaret
ligger på systemförvaltarorganisationen. Vi bedömer att det bör finnas någon form av
uppföljning för att säkerställa efterlevnad av rutinerna samt för att säkerställa att
systemförvaltare har tillräckliga förutsättningar för att bedriva sitt uppdrag.



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2021-05-25

Utdragsbestyrkande

Von § 25 Dnr VON.2021.16

EY bedömer det angeläget att det genomförs kontinuerliga utbildnings- och
informationssäkerhetsinsatser beträffande IT- och informationssäkerhet för samtliga
medarbetare. Detta för att stärka efterlevnaden av gällande rutiner och främja en god
säkerhetskultur. Det saknas en regelbunden uppföljning av de mål som finns inom IT-
och informationssäkerhetsområdet.

EY rekommenderar samtliga nämnder inom kommunen att:

· Utse kontaktpersoner i informationssäkerhetsfrågor vid respektive förvaltning.

· Säkerställa upprättande av förvaltningsplaner för samtliga system.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2021-05-14.
Förslag till yttrande över revisionsrapport.
Missiv - Granskning av kommunens hantering av IT.
Revisionsrapport - Granskning av kommunens hantering av IT.

______

Beslut till:
Revisorerna (för kännedom)
Kommunfullmäktige (för känndom)



Yttrande 1(2)

Datum Dnr

2021-05-11 VON.2021.16

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens hantering av IT

Granskning av kommunens hantering av IT
Ernst & Young revisionsbolag (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds
kommun granskat kommunens hantering av IT, med syfte att bedöma om styrning, uppföljning och
kontroll kopplat till IT-området är ändamålsenlig och uppfyller verksamheternas krav på
ändamålsenlighet. Vidare bedöms huruvida roller och ansvar med avseende på IT-säkerhet är
ändamålsenliga.

EY:s sammantagna bedömning är att det finns en tillfredställande styrning av området. Det finns
upprättade styrdokument, riktlinjer och rutiner för hanteringen av IT. Däremot finns det brister i
uppföljning av efterlevnad och kontroll beträffande granskningsområdet.

EY bedömer att kommunen, på övergripande nivå, har en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Det
finns en överenskommelse mellan Oxelösunds kommun och Nyköpings kommun beträffande drift
och förvaltning av IT. IT-avdelningens ansvar är tydligt dokumenterat och kommunen har en tydlig
systemförvaltarorganisation. Det framkommer dock indikationer på att roller och arbetsgång vid
beställningar inte är helt tydliga för medarbetare vid förvaltningarna. Vidare saknas det
kontaktpersoner i informationssäkerhetsfrågor som ska finnas vid respektive förvaltning.

EY bedömer att funktionalitet och säkerhet i systemen är tillräcklig. Det finns en tillfredställande
styrning av driftsäkerheten och det sker systematiska tester av IT-miljön. Kommunen har en god
kännedom kring samtliga verksamhetssystem och har klassat informationen för, i stort sett, samtliga
system utifrån SKR:s verktyg KLASSA, vilket EY ser positivt på.

Det genomfördes en översyn av IT- och informationssäkerhetsområdet under 2020, vilket EY ser
positivt på. Inom ramen för denna identifierades vissa risker och åtgärder. Det saknas dock rutiner
för att genomföra systematiska riskanalyser beträffande kommunens IT-hantering och
informationssäkerhet. EY bedömer det angeläget att kommunstyrelsen säkerställer att det
genomförs systematiska riskanalyser beträffande kommunens hantering av IT och
informationssäkerhet.

I granskningen framkommer att rutiner kring upprättande av systemförvaltningsplan, loggkontroller
och rutiner för hantering av behörigheter inte efterlevs fullt ut. Ansvaret ligger på
systemförvaltarorganisationen. Vi bedömer att det bör finnas någon form av uppföljning för att
säkerställa efterlevnad av rutinerna samt för att säkerställa att systemförvaltare har tillräckliga
förutsättningar för att bedriva sitt uppdrag.

EY bedömer det angeläget att det genomförs kontinuerliga utbildnings- och
informationssäkerhetsinsatser beträffande IT- och informationssäkerhet för samtliga medarbetare.
Detta för att stärka efterlevnaden av gällande rutiner och främja en god säkerhetskultur. Det saknas
en regelbunden uppföljning av de mål som finns inom IT- och informationssäkerhetsområdet.

EY rekommenderar samtliga nämnder inom kommunen att:
• Utse kontaktpersoner i informationssäkerhetsfrågor vid respektive förvaltning.
• Säkerställa upprättande av förvaltningsplaner för samtliga system.

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av den granskning som gjorts avseende kommunens
hantering av IT. Vård- och omsorgsnämnden följer de interna styrdokument, riktlinjer och rutiner som
finns gällande kommunens hantering av IT. Dock kan ansvarsfördelningen och rollerna förtydligas i
nämndens samtliga verksamhetsområde. Nämnden avser därför ta fram interna dokument som
tydliggör roller och ansvarsfördelning samt att tillse att dessa personer har tillräcklig kunskap inom
verksamhetsområdet.



Yttrande 2(2)

Datum

2021-05-14 VON.2021.1

Vidare avser vård- och omsorgsnämnden att upprätta en handlingsplan som tydliggör och
konkretiserar målen i Digital plan 2018–2021. Vård- och omsorgsnämnden har utsedda yrkesroller
som skall verka som kontaktpersoner för informationsfrågor. Dock har tjänstemännen på dessa
positioner bytts ut över tid vilket gjort att säkerhetsarbetet stannat av i verksamheten. Vård- och
omsorgsnämnden avser därför att under hösten göra en nystart av informationssäkerhetsfrågor.



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1)

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2021-05-25

Utdragsbestyrkande

Von § 30 Dnr VON.2021.28

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänst-
lagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)

Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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 verkställigheten
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 31 mars 2021:

SoL:

Äldreomsorg 13 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum, 4 av dessa är idag verkställda/avslutade.

11 avbrott i verksamhet som inte åter har verkställts inom tre
månader, 7 av dessa är idag verkställda/avslutade.

IFO 1 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: 1 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum, detta är idag verkställt/avslutat.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2021-05-17.
Kvartal 1 2021 Sammanställning ej verkställda gynnande beslut enligt SoL.
Kvartal 1 2021 Sammanställning ej verkställda beslut enligt LSS.

_____

Beslut till: KF (för åtgärd), Revisorerna (för kännedom)



Per 2021-03-31 – Äldreomsorg, Funktionsstöd, IFO

Gynnande beslut enligt SOL, ej verkställda inom 3 mån efter beslutsdatum alt. avbrutna och ej åter verkställda inom
3 mån.

Kön Födelseår Bistånd Beslutsdat. Ant.

Man 1941 Dagverksamhet

Avbrott i
verkstl.

200401

Dagverksamheten stängdes pga Corona för att undvika smittspridning.
Besluten är verkställda sedan tidigare . Verksamheten öppnar igen
när beslut kommer från kommunledningen. Personen har avsagts sig
insatsen. Avslutat

Kvinna 1924 Dagverksamhet
Avbrott i
verkstl. 200401

Dagverksamheten stängdes pga Corona för att undvika smittspridning.
Besluten är verkställda sedan tidigare. Verksamheten öppnar igen när
beslut kommer från kommunledningen.

Kvinna 1937 Dagverksamhet
Avbrott i
verkstl. 200401

Dagverksamheten stängdes pga Corona för att undvika smittspridning.
Besluten är verkställda sedan tidigare. Verksamheten öppnar igen när
beslut kommer från kommunledningen.

Kvinna 1933 Dagverksamhet
Avbrott i
verkstl. 200401

Dagverksamheten stängdes pga Corona för att undvika smittspridning.
Besluten är verkställda sedan tidigare. Verksamheten öppnar igen när
beslut kommer från kommunledningen.

Kvinna 1925 Dagverksamhet
Avbrott i
verkstl. 200401

Dagverksamheten stängdes pga Corona för att undvika smittspridning.
Besluten är verkställda sedan tidigare. Verksamheten öppnar igen när
beslut kommer från kommunledningen.

Kvinna 1952 Dagverksamhet 200413
Dagverksamheten har varit stängd sedan 200401. Inga nya beslut har
verkställts pga Corona och risken för ökad smittspridning.
Verksamheten öppnar igen när beslut kommer från kommunledningen.

Man 1927 Dagverksamhet 200513
Dagverksamheten har varit stängd sedan 200401. Inga nya beslut har
verkställts pga Corona och risken för ökad smittspridning.
Verksamheten öppnar igen när beslut kommer från kommunledningen.



Kvinna 1941 Dagverksamhet 200603
Dagverksamheten har varit stängd sedan 200401. Inga nya beslut har
verkställts pga Corona och risken för ökad smittspridning.
Verksamheten öppnar igen när beslut kommer från kommunledningen.

Kvinna 1926 Dagverksamhet 200716
Dagverksamheten har varit stängd sedan 200401. Inga nya beslut har
verkställts pga Corona och risken för ökad smittspridning.
Verksamheten öppnar igen när beslut kommer från kommunledningen.

Man 1930 Dagverksamhet 200824
Dagverksamheten har varit stängd sedan 200401. Inga nya beslut har
verkställts pga Corona och risken för ökad smittspridning.
Verksamheten öppnar igen när beslut kommer från kommunledningen.

Man 1938 Dagverksamhet 200903
Dagverksamheten har varit stängd sedan 200401. Inga nya beslut har
verkställts pga Corona och risken för ökad smittspridning.
Verksamheten öppnar igen när beslut kommer från kommunledningen.

Man 2014 Kontaktfamilj 201109
Skäl till varför beslut inte verkställts är att en kontaktfamilj inte har
hittats som matchat barnets behov. Förslag på åtgärder: Ha en bank
med familjer.

Kvinna 1939 Dagverksamhet 201008
Personen har tackat nej till platsen för tillfället pga smittläget, beslutet
kvarstår.

Man 1941 Dagverksamhet 201005
Personen provade dagverksamheten 201103 men tackade nej då men
i samtal 210416 så tackade personen ja. Avslutat

Man 1938 Dagverksamhet 201005
Dagverksamheten har varit stängd sedan 200401.Inga nya beslut har
verkställts pga corona och risken för ökad smittspridning.
Verksamheten öppnar igen när beslut kommer från kommunledning.

Kvinna 1946 Dagverksamhet 201124
Personen har blivit erbjuden plats men har tackat nej och vill avvakta
läget. Beslut kvarstår.

Man 1930 Korttidsboende/växelvård
Avbrott i
verkstäl.201124

Pga corona stängdes avdelningen för växelvård för att hindra
smittspridning. Är åter öppen från 210412. Avslutad



Man 1942 Korttidsboende/växelvård
Avbrott i
verkstäl.201124

Pga. Corona stängdes avdelningen för växelvård för att hindra
smittspridning. Är åter öppen från 210412. Avslutad

Kvinna 1940 Korttidsboende/växelvård
Avbrott i
verkstäl.201124

Pga. Corona stängdes avdelningen för växelvård för att hindra
smittspridning. Är åter öppen från 210412. Avslutad

Man 1958 Korttidsboende/växelvård
Avbrott i
verkstäl 201124

Pga corona stängdes avdelningen för växelvård för att hindra
smittspridning. Är åter öppen från 210412. Avslutad

Kvinna 1939 Korttidsboende/växelvård
Avbrott i
verkstäl.201124

Pga corona stängdes avdelningen för växelvård för att hindra
smittspridning. Är åter öppen från 210412. Avslutad

Man 1950 Korttidsboende/växelvård
Avbrott i
verkstäl.201124

Pga corona stängdes avdelningen för växelvård för att hindra
smittspriding. Är åter öppen från 210412. Avslutad

Kvinna 1926 Särskilt boende 201022
Ingen ledig lägenhet att erbjuda: Personen vistas på korttidsboende i
väntan på säbo. Säbo verkställt i annan kommun 210225. Avslutad

Kvinna 1944 Särskilt boende 201002
Ingen ledig lägenhet att erbjuda. Personen vistas på korttidsboende i
väntan på säbo. Säbo verkställt 210203. Avslutad

Kvinna 1932 Särskilt boende 201021
Ingen ledig lägenhet att erbjuda. Personen vistas på korttidsboende i
väntan på på säbo. Säbpo verkställt 210209. Avslutad



Per 2021-03-31 Funktionsstöd

Gynnande beslut enligt LSS, ej verkställda inom 3 mån efter beslutsdatum alt. avbrutna och ej åter verkställda inom 3
mån.

Kön Födelseår Bistånd Beslutsdat. Ant.

Man 2009 Korttidsvistelse 200812

Kvalificerad person krävs för ändamålet, inget familjehem har hittats.
De har blivit föreslagna korttidshem men tackat nej. Har nu blivit
föreslagna avlösarservice som de ska fundera på.210317
verkställdes beslutet, personen har fått en extern korttidsvistelse.
Avslutad



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-06-02

Utdragsbestyrkande

Ks § 105 Dnr KS.2020.131

Fördelning bidrag sjuklön

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Föreslagen omfördelning av ersättning för sjuklön mellan finansförvaltning och
respektive nämnd för perioden januari – mars 2021 fastställs.

Sammanfattning
Under början på pandemin beslutade regeringen att kommuner skulle erhålla
ersättning för sina sjuklönekostnader. Under 2020 ersattes sjuklönekostnaden i
varierande grad från och med april månad och resten av året. I början på 2021 har
regeringen fattat beslut om att sjuklönekostnader som överstiger det normala skall
ersättas till och med 30 april 2021.

Nedan ges förslag till fördelning av ersättningen för sjuklön för perioden januari-mars
2021.

Kommunstyrelsen 51 tkr

Utbildningsnämnden   878 tkr

Vård- och Omsorgsnämnden 1 174 tkr

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden 17 tkr

Kultur och fritidsnämnden 9 tkr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Fördelning bidrag sjuklön januari-mars

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Föreslagen omfördelning av ersättning för sjuklön mellan finansförvaltning och
respektive nämnd för perioden januari – mars 2021 fastställs.

______

Beslut till:
Controller (för åtgärd)

Förvaltningschefer (för kännedom)



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2021-05-09 KS.2020.131

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Kommunstyrelseförvaltningen
Magnus Petersson
0155-382 24

Kommunstyrelsen

Fördelning bidrag sjuklön

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Föreslagen omfördelning av ersättning för sjuklön mellan finansförvaltning och respektive
nämnd för perioden januari – mars 2021 fastställs.

2. Sammanfattning
Under början på pandemin beslutade regeringen att kommuner skulle erhålla ersättning
för sina sjuklönekostnader. Under 2020 ersattes sjuklönekostnaden i varierande grad från
och med april månad och resten av året. I början på 2021 har regeringen fattat beslut om
att sjuklönekostnader som överstiger det normala skall ersättas till och med 30 april 2021.

Nedan ges förslag till fördelning av ersättningen för sjuklön för perioden januari-mars
2021.

Kommunstyrelsen 51 tkr

Utbildningsnämnden 878 tkr

Vård- och Omsorgsnämnden 1 174 tkr

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden 17 tkr

Kultur och fritidsnämnden 9 tkr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-05-09.

Johan Persson Magnus Petersson
Kommunchef ekonomichef

Beslut till:
Controller (FÅ)

Förvaltningschefer UF, ÄF, SOF, MSF; KFF, KSF (FK)



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-06-02

Utdragsbestyrkande

Ks § 106 Dnr KS.2021.55

Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Redovisningen godkänns.

Sammanfattning
Ej besvarade motioner och medborgarförslag ska redovisas för kommunfullmäktige
två gånger per år. Följande ärenden är under beredning:

Beskrivning Registrerat

Motion om att utreda ägarstyrningen i Oxelösunds kommuns
bolag, KS.2019.53

2019-04-05

Medborgarförslag om ändring av arbetsordning för
Oxelösunds kommuns kommunfullmäktige, KS.2020.124

2020-11-03

Motion om passiv insamling av pengar, KS.2021.22 2021-02-10

Medborgarförslag om risvasar, KS.2021.62 2021-04-23

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-11 § 93 att medge förlängd beredningstid till
2021-11-11 för motion om att utreda ägarstyrningen i Oxelösunds kommuns bolag.

Svar på medborgarförslag om ändring av arbetsordning för Oxelösunds kommuns
kommunfullmäktige beräknas behandlas av kommunfullmäktige på sammanträdet
2021-06-16.

Svar på motion om passiv insamling av pengar återremitterades av
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för förnyad beredning vid sammanträdet
2021-03-31 § 31. Nytt svar beräknas behandlas av kommunfullmäktige på
sammanträdet 2021-06-16.

Medborgarförslag om risvasar inkom till kommunen 2021-04-23 och kommer att
anmälas till kommunfullmäktige 2021-05-11 och därefter överlämnas till berörd nämnd
för beredning alt besvarande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-06-02

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Redovisningen godkänns.

______

Beslut till:
Kansliet (för kännedom)



Tjänsteskrivelse 1(2)

Datum Dnr

2021-04-28 KS.2021.55

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Kommunstyrelseförvaltningen
Christina Kleemo

Kommunstyrelsen

Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Redovisningen godkänns.

2. Sammanfattning
Ej besvarade motioner och medborgarförslag ska redovisas för kommunfullmäktige två
gånger per år. Följande ärenden är under beredning:

Beskrivning Registrerat

Motion om att utreda ägarstyrningen i Oxelösunds kommuns bolag, KS.2019.53 2019-04-05

Medborgarförslag om ändring av arbetsordning för Oxelösunds kommuns
kommunfullmäktige, KS.2020.124

2020-11-03

Motion om passiv insamling av pengar, KS.2021.22 2021-02-10

Medborgarförslag om risvasar, KS.2021.62 2021-04-23

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-11 § 93 att medge förlängd beredningstid till 2021-
11-11 för motion om att utreda ägarstyrningen i Oxelösunds kommuns bolag.

Svar på medborgarförslag om ändring av arbetsordning för Oxelösunds kommuns
kommunfullmäktige beräknas behandlas av kommunfullmäktige på sammanträdet 2021-06-
16.

Svar på motion om passiv insamling av pengar återremitterades av kommunfullmäktige till
kommunstyrelsen för förnyad beredning vid sammanträdet 2021-03-31 § 31. Nytt svar
beräknas behandlas av kommunfullmäktige på sammanträdet 2021-06-16.

Medborgarförslag om risvasar inkom till kommunen 2021-04-23 och kommer att anmälas
till kommunfullmäktige 2021-05-11 och därefter överlämnas till berörd nämnd för beredning
alt besvarande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks – Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag

Johan Persson Christina Kleemo
Kommunchef Kommunsekreterare



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2021-04-13 KS.2021.55

Beslut till:
Kansliet (för kännedom)



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-06-02

Utdragsbestyrkande

Ks § 107 Dnr KS.2020.124

Svar på medborgarförslag - ändring av arbetsordning för
Oxelösunds kommuns kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning
Medborgarförslag har inkommit med förslag att arbetsordning för Oxelösunds
kommuns kommunfullmäktige ändras avseende allmänhetens frågestund så att den
som lämnat in en fråga inte behöver vara närvarande vid frågestunden för att få sin
fråga besvarad.

I Oxelösund finns det olika sätt för medborgarna att göra sin röst hörd och att få svar
på sina frågor. Utöver att ringa eller skicka brev/e-post direkt till politiken eller
verksamheterna erbjuder Oxelösund möjligheten att lämna medborgarförslag, e-
förslag, skicka in synpunkter via systemet Säg vad du tycker och att ställa frågor till
kommunfullmäktige under allmänhetens frågestund.

De olika påverkansmöjligheterna kompletterar varandra och medborgarna kan välja
det sätt som passar frågan och personen bäst. Det som särskiljer allmänhetens
frågestund är möjligheten till ett direkt svar och möjlighet till replikskifte mellan
frågeställaren och den som besvarar frågan. Syftet med allmänhetens frågestund när
det infördes var att ge invånarna ytterligare en möjlighet till dialog med de folkvalda
politikerna. Om frågeställaren inte närvarar vid frågestunden faller syftet med
allmänhetens frågestund och av den anledningen föreslås medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Svar på medborgarförslag om ändring av arbetsordning för
kommunfullmäktige
Medborgarförslag gällande ändring av arbetsordning för Oxelösunds kommuns
kommunfullmäktige

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Medborgarförslaget avslås.

______

Beslut till:
Förslagsställaren (för kännedom)



Tjänsteskrivelse 1(2)

Datum Dnr

2021-04-29 KS.2020.124

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Kommunstyrelseförvaltningen
Christina Kleemo

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om ändring av arbetsordning för
Oxelösunds kommuns kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Medborgarförslaget avslås.

2. Sammanfattning
Medborgarförslag har inkommit med förslag att arbetsordning för Oxelösunds kommuns
kommunfullmäktige ändras avseende allmänhetens frågestund så att den som lämnat in en
fråga inte behöver vara närvarande vid frågestunden för att få sin fråga besvarad.

I Oxelösund finns det olika sätt för medborgarna att göra sin röst hörd och att få svar på
sina frågor. Utöver att ringa eller skicka brev/e-post direkt till politiken eller verksamheterna
erbjuder Oxelösund möjligheten att lämna medborgarförslag, e-förslag, skicka in
synpunkter via systemet Säg vad du tycker och att ställa frågor till kommunfullmäktige
under allmänhetens frågestund.

De olika påverkansmöjligheterna kompletterar varandra och medborgarna kan välja det sätt
som passar frågan och personen bäst. Det som särskiljer allmänhetens frågestund är
möjligheten till ett direkt svar och möjlighet till replikskifte mellan frågeställaren och den
som besvarar frågan. Syftet med allmänhetens frågestund när det infördes var att ge
invånarna ytterligare en möjlighet till dialog med de folkvalda politikerna. Om frågeställaren
inte närvarar vid frågestunden faller syftet med allmänhetens frågestund och av den
anledningen föreslås medborgarförslaget avslås.

3. Ärendet
Oxelösund kommun har infört flera möjligheter för medborgarna att kunna vara med och
påverka kommunens verksamheter. I syfte att utveckla den lokala demokratin och arbeta
för att utöka medborgarnas inflytande och delaktighet i kommunen kan medborgarna idag
lämna medborgarförslag, lämna e-förslag, skicka in synpunkter via systemet Säg vad du
tycker samt att ställa frågor och ha dialog direkt med de folkvalda politikerna under
allmänhetens frågestund på kommunfullmäktiges sammanträden. De olika
påverkansmöjligheterna kompletterar varandra och ger medborgarna en valfrihet i hur de
önskar vara delaktiga.

Medborgarförslag
Ett medborgarförslag är ett förslag om att förändra eller förbättra något inom kommunen
som inte finns idag. Förslaget behöver vara konkret och måste röra kommunens
verksamhet eller ansvarsområde. Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärenden i
fullmäktige genom medborgarförslag. Det gäller även personer under 18 år och utländska
medborgare som inte har rösträtt. Alla inlämnade medborgarförslag kommer att besvaras



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2021-04-29 KS.2020.124

av antingen ansvarig nämnd eller av kommunfullmäktige om ärendet är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. När medborgarförslaget besvaras
av kommunfullmäktige får den som lämnat in förslaget delta i debatten. Två gånger om året
redovisas de medborgarförslag som ännu inte besvarats till kommunfullmäktige vilket
säkerställer att alla medborgarförslag blir behandlade.

E-förslag
Alla medborgare i Oxelösunds kommun har möjligheten att lämna ett e-förslag på
kommunens hemsida som sedan går att rösta på. Om ett enskilt förslag får 50 röster eller
fler inom 3 månader kommer förslaget att behandlas av ansvarig nämnd och den som
lämnat förslaget får en återkoppling om nämndens beslut. Om ett förslag berör flera
nämnder ska kommunfullmäktige behandla svaret.

Säg vad du tycker
Synpunkter på kommunens verksamheter kan lämnas in via ett formulär på kommunens
hemsida, via e-post, papperspost eller muntligen via telefon. Det är möjligt att vara anonym
men om kontaktuppgifter lämnas så återkopplar ansvarig verksamhet med svar och besked
om eventuella åtgärder med anledning av synpunkten. Alla synpunkter som lämnas in följs
upp och en sammanställning över inkomna synpunkter och dess hantering lämnas till
ansvarig nämnd en gång om året.

Allmänhetens frågestund
Allmänhetens frågestund ger kommunmedlemmar en möjlighet att ställa frågor direkt till
kommunfullmäktige och i de flesta fall få svar på samma sammanträde som frågan ställs.
Frågan ska vara skriftlig och avse något ämne som får behandlas av fullmäktige. Den ska
vara formulerad utan delfrågor och kunna läsas upp på tre minuter. Frågan ska lämnas in
senast kl. 16.00 två vardagar före fullmäktiges sammanträde för att svar ska hinna
förberedas. Frågeställaren ska närvara på sammanträdet och kan välja om denne själv vill
läsa upp sin fråga eller om ordförande ska läsa upp den. Efter att frågan blivit besvarad har
frågeställaren rätt till en replik, det vill säga yttra sig på nytt och bemöta svaret om så
önskas. Den som har lämnat svar har därefter möjlighet att kort kommentera
förslagsställarens replik.

Denna möjlighet till direkt interaktion mellan frågeställaren och de förtroendevalda som
särskiljer påverkansmöjligheten från övriga påverkansmöjligheter försvinner om kravet på
att närvara tas bort. Syftet när allmänhetens frågestund infördes i nuvarande form var att
ge kommuninvånarna ytterligare en möjlighet till dialog med de valda politikerna varför
medborgarförslaget föreslås avslås.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag gällande ändring av arbetsordning för Oxelösunds kommuns
kommunfullmäktige

Johan Persson Christina Kleemo
Kommunchef Kommunsekreterare

Beslut till:
Förslagsställaren (för kännedom)



Oxelösunds kommun 
Kommunfullmäktige 
613 81 Oxelösund 

Medborgarförslag 

Allmänhetens frågestund 

OXELÖSUND KOMMUN 

2020 -11- 0 3 

Handl.nr 

Oiarienr 

För att allmänhetens frågestund ska bli tillgänglig för fler, så föreslår jag att "Arbetsordning för 
Oxelösunds kommuns kommunfullmäktige" ändras. 

Nuvarande skrivning 
Frågeställaren ska närvara på mötet. Frågeställaren eller ordföranden läser upp frågan innan den 
besvaras. 

Förslag på ny skrivning 
Fråga besvaras även om den frågande inte är närvarande vid frågestunden. Frågeställaren eller 
ordföranden läser upp frågan innan den besvaras." 

Oxelösund 2020-10-28 



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-06-02

Utdragsbestyrkande

Ks § 108 Dnr KS.2021.22

Svar på motion om passiv insamling av pengar

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Motionen avslås.

Sammanfattning
Dag Bergentoft (M), Mårthen Backman (M) och Stefan Johansson (M) föreslår i en
motion ställd till kommunfullmäktige den 2021-02-10 § 18 att passiv insamling av
pengar inte får ske utanför butiker och restauranger i Oxelösund samt att på övriga
platser ska polismyndighetens tillstånd krävas.

Kommunfullmäktige behandlade motionen 2021-03-31 § 31 och beslutade då med en
minoritetsåterremiss att återremittera motionen för ytterligare utredning av
frågeställningarna i motionen istället för att hänvisa till beslutet av e-förslaget om
tiggeriförbud.

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det är möjligt för en kommun att reglera
passiv insamling av pengar i sina lokala ordningsföreskrifter, med de begränsningar
som följer av ordningslagen (1993:1617). Avgörande för ett beslut att införa
förbud/tillståndsplikt eller inte är kommunfullmäktiges bedömning om det är behövligt
för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Då beslutet att införa
alternativt att inte införa ett förbud samt krav på tillstånd är en bedömningsfråga
lämnar kommunstyrelseförvaltningen inte något förslag till beslut i ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - svar på motion om passiv insamling av pengar
Motion från (M) om passiv insamling av pengar
Protokoll 2021-03-31 - Kf §31

Dagens sammanträde

Förslag
Ordförande föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att motionen avslås.

Linus Fogel (S), Patrik Renfors (V), Tommy Karlsson (S) och Britta Bergström (S)
yrkar bifall till ordförandes förslag.

______

Beslut till:
Motionärerna (för kännedom)
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Datum Dnr

2021-04-28 KS.2021.22

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Kommunstyrelseförvaltningen
Christina Kleemo

Kommunstyrelsen

Svar på motion om passiv insamling av pengar

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

2. Sammanfattning
Dag Bergentoft (M), Mårthen Backman (M) och Stefan Johansson (M) föreslår i en motion
ställd till kommunfullmäktige den 2021-02-10 § 18 att passiv insamling av pengar inte får
ske utanför butiker och restauranger i Oxelösund samt att på övriga platser ska
polismyndighetens tillstånd krävas.

Kommunfullmäktige behandlade motionen 2021-03-31 § 31 och beslutade då med en
minoritetsåterremiss att återremittera motionen för ytterligare utredning av
frågeställningarna i motionen istället för att hänvisa till beslutet av e-förslaget om
tiggeriförbud.

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det är möjligt för en kommun att reglera
passiv insamling av pengar i sina lokala ordningsföreskrifter, med de begränsningar som
följer av ordningslagen (1993:1617). Avgörande för ett beslut att införa förbud/tillståndsplikt
eller inte är kommunfullmäktiges bedömning om det är behövligt för att upprätthålla den
allmänna ordningen på offentlig plats. Då beslutet att införa alternativt att inte införa ett
förbud samt krav på tillstånd är en bedömningsfråga lämnar kommunstyrelseförvaltningen
inte något förslag till beslut i ärendet.

3. Ärendet
Ordningslagen (1993:1617) och förordningen (1993:1632) med bemyndigande för
kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen
(1993:1617) ger kommunerna en rätt att besluta om lokala ordningsföreskrifter för att
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Rätten är begränsad till att
föreskrifterna inte får angå förhållanden som är reglerade i lag eller författning eller kan
regleras på annat sätt. Föreskrifterna får heller inte lägga onödigt tvång på allmänheten
eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.

Ordningslagen begränsar inte de lokala ordningsföreskrifterna till ett visst innehåll utan
avsikten med att ge kommunerna en vittgående befogenhet var att kommunerna skulle
kunna ta hänsyn till lokala förhållanden samt att anpassa reglerna utifrån
samhällsutvecklingen. Kommunerna har själva att avgöra om en viss företeelse bör
regleras och vilken typ av regel (förbud, tillståndsplikt osv.) som då är påkallad, utifrån att
kommunen bäst känner till de lokala förhållandena (prop. 1992/93:210 s. 140). I
förarbetena anges att penninginsamling kan regleras genom ordningsföreskrifter (prop.
1992:93:210 s. 142).



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2021-04-28 KS.2021.22

Genom ett beslut av högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2018 ref: 75) framgår att en
kommun har rätt att i sina lokala ordningsföreskrifter införa ett förbud mot passiv insamling
av pengar om det behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen. Det krävs inte att
kommunen kan visa på en faktiskt uppkommen störning eller att störningen har viss
omfattning eller grad för att den ska få regleras, utan det är möjligt för en kommun att
besluta om ordningsföreskrifter i förebyggande syfte avseende sådant som typiskt sett kan
innebära störningar.

De krav som finns på ett eventuellt förbud/tillståndsplikt är att

 föreskriften måste syfta till att upprätthålla den allmänna ordningen,

 den får inte vara för långtgående, den måste avse ett klart avgränsat geografiskt område
och

 den måste vara möjlig att tillämpa, dvs allmänheten måste förstå dess innebörd och de
som övervakar efterlevnaden kan avgöra när föreskriften följs eller överträds.

Förarbetena anger att kommuner bör avhålla sig från att besluta föreskrifter som är onödiga
och att det därför är angeläget att kommunerna noga prövar om de verkligen behövs och
vilket geografiska tillämpningsområde som ska omfattas (prop. 1992/93:210 s. 142).
Bedömningen om en viss reglering är nödvändig görs av kommunfullmäktige utifrån de
lokala förhållandena.

Bedömer kommunfullmäktige att ett förbud/tillståndsplikt för passiv insamling av pengar ska
införas bör kommunfullmäktige uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att
återkomma med förslag på reviderad lokal ordningsföreskrift.

Då beslutet att införa alternativt att inte införa ett förbud samt krav på tillstånd är en
bedömningsfråga lämnar kommunstyrelseförvaltningen till kommunstyrelsen att lämna
förslag till beslut i ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - daterad 2021-04-28

Motion från (M) om passiv insamling av pengar

Protokoll 2021-02-10 - Kf §18

Johan Persson Christina Kleemo
Kommunchef Kommunsekreterare

Beslut till:
Motionärerna (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-03-31

Utdragsbestyrkande

Kf §31 Dnr KS.2021.22

Svar på motion om passiv insamling av pengar

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen återremitteras för ytterligare utredning av frågeställningarna i motionen
istället för att hänvisa till beslutet av e-förslaget.

Sammanfattning
Dag Bergentoft (M), Mårthen Backman (M) och Stefan Johansson (M) föreslår i en
motion ställd till kommunfullmäktige den 2021-02-10 § 18 att passiv insamling av
pengar inte får ske utanför butiker och restauranger i Oxelösund samt att på övriga
platser ska polismyndighetens tillstånd krävas.

Ett e-förslag med liknande innehåll har tidigare inkommit till kommunen, dnr
KS.2020.13, och ärendet är berett för att kunna beslutas av kommunfullmäktige i
mars. Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar i svaret till e-förslaget att det är
möjligt för en kommun att införa tiggeriförbud i sina lokala ordningsföreskrifter, med de
begränsningar som följer av ordningslagen (1993:1617). Avgörande för ett beslut att
införa tiggeriförbud eller inte är kommunfullmäktiges bedömning om det är behövligt
för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Då beslutet att införa
alternativt att inte införa ett tiggeriförbud är en bedömningsfråga lämnar dock inte
kommunstyrelseförvaltningen något förslag till beslut i ärendet.

Med anledning av att kommunfullmäktige kommer att behandla frågan om passiv
insamling av pengar när e-förslaget beslutas föreslår kommunstyrelseförvaltningen
att motionen anses besvarad med hänvisning till e-förslagets beslut.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-03-17 - Ks § 47
Tjänsteskrivelse Ks - Svar på motion om passiv insamling av pengar
Protokoll 2021-02-10 - Kf §18
Motion från (M) om passiv insamling av pengar

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens förslag
Motionen avslås.

Förslag
Patrik Renfors (V), Bo Höglander (C) och Catharina Fredriksson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Gert Bennevall (KD) yrkar bifall till motionen.

Katarina Berg (M) yrkar bifall till motionen och avslag till kommunstyrelsens förslag.



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-03-31

Utdragsbestyrkande

Dag Bergentoft (M) yrkar på återremiss för ytterligare utredning av
frågeställningarna i motionen istället för att hänvisa till beslutet av e-förslaget.

Björn Johansson (MP) och Linus Fogel (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
och avslag till Dag Bergentofts (M) yrkande på återremiss.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett formellt yrkande från Dag Bergentoft (M) om återremiss
som ska prövas först. Ordförande ställer yrkande om återremiss under proposition och
finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet om återremiss.

Votering begärs.

Votering
Ja för återremiss

Nej för ingen återremiss utan ärendet ska avgöras idag.

Ja 6 röster

Nej 10 röster

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat om en minoritetsåterremiss av
ärendet i enlighet med Dag Bergentofts (M) motivering.

Namn Parti Val

Linda Hägglund (S) Socialdemokraterna Nej

Nina Wikström-Tiala (S) Socialdemokraterna Nej

Mårthen Backman (M) Moderaterna Ja

Catharina Fredriksson (S) Socialdemokraterna Nej

Dag Bergentoft (M) Moderaterna Ja

Linus Fogel (S) Socialdemokraterna Nej

Patrik Renfors (V) Vänsterpartiet Nej

Katarina Berg (M) Moderaterna Ja

Tommy Karlsson (S) Socialdemokraterna Nej

Ingela Wahlstam (V) Vänsterpartiet Nej

Jan-Eric Eriksson (SD) Sverigedemokraterna Ja

Björn Johansson (MP) Miljöpartiet Nej

Klas Lundbergh (L) Liberalerna Ja

Bo Höglander (C) Centerpartiet Nej

Inge Ståhlgren (S) Socialdemokraterna Nej

Gert Bennevall (KD) Kristdemokraterna Ja

______

Beslut till:
Kommunstyrelsen (för åtgärd)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-06-02

Utdragsbestyrkande

Ks § 109 Dnr KS.2021.63

Nytt aktieägaravtal ONYX Näringslivsutveckling /
Nyköpingsregionen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Förslag till nytt aktieägaravtal godkännes.

Sammanfattning
Bolaget ONYX Näringslivsutveckling i Oxelösund och Nyköping AB, 556326-4257,
som externt verkar under namnet Nyköpingsregionen har 20 april 2021 genomfört
bolagsstämma varvid nedan justeringar i aktieägaravtalet genomförts.

· Bolagets ändamål där fokus nu ska vara ”samverkansplattform för
etableringsfrämjande åtgärder”. I tidigare version skulle bolaget även stärka
lokala näringslivet genom marknadsföring samt stöd och service.

· Tillagt att man verkar under varumärket ”Nyköpingsregionen”

· Avtalet synkat med bolagsordningen på vissa punkter. Tidigare var det olika
lydelser.

· Avtalstiden var tidigare 1 år. Nu löper avtalet på tills vidare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Aktieägaravtal Nyköpingsregionen, ONYX Näringslivsutveckling
200604 Bolagsordning ONYX
210420 Aktieägaravtal Onyx

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Förslag till nytt aktieägaravtal godkännes.

______

Beslut till:
ONYX Näringslivsutveckling i Oxelösund och Nyköping AB (för kännedom)

Nyköpings kommun (för kännedom)
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Datum Dnr

2021-05-12 KS.2021.63

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Kommunstyrelseförvaltningen
Johan Scherlin
0155-38104

Kommunstyrelsen

Nytt aktieägaravtal för ONYX
Näringslivsutveckling/Nyköpingsregionen

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Förslag till nytt aktieägaravtal godkännes.

2. Sammanfattning
Bolaget ONYX Näringslivsutveckling i Oxelösund och Nyköping AB, 556326-4257, som
externt verkar under namnet Nyköpingsregionen har 20 april 2021 genomfört
bolagsstämma varvid nedan justeringar i aktieägaravtalet genomförts.

 Bolagets ändamål där fokus nu ska vara ”samverkansplatsform för
etableringsfrämjande åtgärder”. I tidigare version skulle bolaget även stärka lokala
näringslivet genom marknadsföring samt stöd och service.

 Tillagt att man verkar under varumärket ”Nyköpingsregionen”

 Avtalet synkat med bolagsordningen på vissa punkter. Tidigare var det olika
lydelser.

 Avtalstiden var tidigare 1 år. Nu löper avtalet på tills vidare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-05-12

200604 Bolagsordning ONYX

210420 Aktieägaravtal ONYX

Johan Persson Johan Scherlin
Kommunchef Näringslivsansvarig

Beslut till:
ONYX Näringslivsutveckling i Oxelösund och Nyköping AB (för kännedom)

Nyköpings kommun (för kännedom)
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Fastslagen Årsstämma 200604 

BOLAGSORDNING för ONYX Näringslivsutveckling i Oxelösund/Nyköping AB 

§1 Firma 

Bolagets firma är ONYX Näringslivsutveckling i Oxelösund/Nyköping AB 

---------, §2 Säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Nyköpings kommun 

§3 Ändamål 

Bolagets ändamål är att vårda och utveckla varumärket ”Nyköpingsregionen” samt att 
agera samverkansplattform för etableringsfrämjande åtgärder som involverar båda 
kommunerna och näringslivet. 

§4 Verksamhet 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet 

att marknadsföra Nyköpings och Oxelösunds kommuner som etablerings- och 
näringslivsorter, 
att allmänt främja näringslivsutvecklingen i Nyköpings och Oxelösunds kommuner  
samt därmed sammanhängande verksamhet. 

§5 Aktiekapital 

Aktiekapitalet skall vara lägst 100.000 kronor och högst 400.000 kronor. 

§6 Antal aktier 

Antal aktier skall vara lägst 100 och högst 400. 

§7 Röstning 

Aktieägarna skall kunna rösta fullt för samtliga sina aktier. 
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§8 Styrelse, firmateckning mm 

Styrelsen skall bestå av lägst fem (5) och högst 13 (tretton) ledamöter med högst tre 
(3) suppleanter. 

Kommunfullmäktige i Nyköpings respektive Oxelösunds kommuner utser i styrelsen var 
sin ledamot samt var sin suppleant , för tiden från den ordinarie bolagsstämma, som 
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats, till den ordinarie 
bolagsstämma, som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Styrelsen är beslutsför endast om mer än hälften, varav samtliga av de av 
kommunerna utsedda styrelseledamöterna, är närvarande . 

Till firmatecknare i bolaget utses två styrelseledamöter i förening. 

§9 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens förvaltning utses en 
revisor med en revisorssuppleant. 

§10 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev, fax eller e-post till aktieägarna tidigast 
sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. 

§11 Ärenden på ordinarie bolagsstämma 

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma: 

1. Val av ordförande vid stämman 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning 
4. Val av en eller flera justeringspersoner 
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 
7. Beslut angående 

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall, 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 

c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och eventuell verkställande direktör 
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor 
9. Val av 

a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter när så skall ske 
b) styrelseordförande och vice styrelseordförande när så skall ske 
c) revisor och revisorsuppleant när så skall ske 
d) valberedning när så skall ske 

9. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen. 
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§ 12 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår. 

§13 Ändring av bolagsordning 

Ändring av denna bolagsordning skall för att bli gällande godkännas av ordinarie 
bolagsstämma. 

§14 Aktieägare 

Aktier i bolaget kan endast förvärvas av Nyköpings och Oxelösunds kommuner samt 
;,--..,_ juridiska personer med säte eller verksamhet inom dessa kommuner. 

Nyköpings resp Oxelösunds kommuner skall dock alltid äga minst 20% av aktierna 
vardera i bolaget. 

§15 Hembudsklausul 

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast 
hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. 
Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift 
lämnas om den betingade köpeskillingen. 

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta 
till varje lösningsberättigad , vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för 
bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrä tten, att skriftligen 
framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos 
styrelsen om akties övergång. 

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas 
,,_  genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier 

hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas bland dem som framställt 
lösningsanspråk i proportion till tidigare innehav. 

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget  är köp, av köpeskillingen, men eljest  av 
belopp, som, i brist av överenskommelse , bestämmes i den ordning gällande lag om 
skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas  inom  en månad  från den  tidpunkt, 
då lösenbeloppet blev bestämt. 

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller 
lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli 
registrerad för aktien. 

 



AKTIEÄGARA VTAL 
för 

ONYX 
Näringslivsutveckling i Oxelösund/ Nyköping AB 

har träffats mellan undertecknade parter nedan kallade "Parterna" enligt 
förteckning nedan i punkt 4.2., 

1. Bakgrund 

Parterna har deklarerat att de gemensamt har ett intresse av att 
Oxelösund- och Nyköpingsregionen får en god näringslivsutveckling, både 
vad gäller redan befintligt företagande och för nyetableringar. 
I anledning härav har Parterna enats om att driva ett gemensamt 
aktiebolag i syfte att vårda och utveckla varumärket ”Nyköpingsregionen” 
samt att agera samverkansplattform för etableringsfrämjande åtgärder 
som involverar båda kommunerna och näringslivet. 

2. Samarbetets form 

2.1. Samarbetet mellan Parterna skall utföras i form av ett för ändamålet 
särskilt ägt aktiebolag, ONYX Näringslivsutveckling i Oxelösund/ 
Nyköping AB, org nr 556326-4257 (nedan kallat "Bolaget'). 

2.2. Detta avtal omfattar Parternas samtliga nuvarande och framtida aktier i 
Bolaget. Avtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor, som 
berör avtalet. 

3. Bolagets syfte/ändamål 

3.1. Bolagets ändamål är att vårda och utveckla varumärket 
”Nyköpingsregionen” samt att agera samverkansplattform för 
etableringsfrämjande åtgärder som involverar båda kommunerna och 
näringslivet. 
Bolaget skall i   sin verksamhet beakta att verksamheten drivs enligt 
principer om likställighet, självkostnad och objektivitet. 

3. Bolagets verksamhet och finansiering mm 

3.1. Bolagets basverksamhet skall finansieras av de offentliga Parterna, som 
genom årsavtal (basfinansiering) köper "näringslivsutveckling" av 
Bolaget. I basfinansieringen ingår allmän marknadsföring av regionen för 
etableringar. 



Bolaget kan även i mån av kapacitet åta sig projektuppdrag. Sådana 
uppdrag kan beställas av samtliga Parter enskilt eller i olika grupperingar. 
De betalas av beställande Part/Parter. 

Specifika åtgärder och kampanjer typ mässor, seminarier, tillgång till 
företagsregister mm skall betalas av den som utnyttjar arrangemanget eller 
tjänsten. 

Bolagets styrelse skall inför varje verksamhetsår fastställa en 
verksamhetsplan med tillhörande budget. 

4. Bolagets ägande mm 

4.1. Bolagets aktiekapital skall uppgå till 100 000 kr. Aktie skall lyda på 1000 
kr och alla aktier skall ha lika rösträtt. För ändring av aktiekapitalet 
krävs att Parterna är överens. 

4.2. Aktierna i Bolaget skall ägas av Parterna enligt följande proportioner i bilaga 
2 samt i aktuell proportion enligt aktieboken. 
Proportionen mellan offentliga respektive enskilda Parter skall gälla även 
om nya aktieägare skulle tillkomma i Bolaget. 

4.3. Bolagets firma skall vara "ONYX Näringslivsutveckling i Oxelösund/ 
Nyköping AB”. Arbeta under gemensamma varumärket 
”Nyköpingsregionen”. 

5. Bolagsordning 

5.1. Bolagsordningen skall ha det innehåll som framgår av bilaga 1 till detta 
avtal. 

5.2. I förhållandet mellan Parterna skall bestämmelserna i detta 
aktieägaravtal gälla framför bestämmelserna i bolagsordningen. 

6. Bolagets ledning 

6.1. Styrelsen skall bestå av fem (5) högst tretton (13) ledamöter och högst tre 
(3) suppleanter. 

De offentliga Parterna, genom sina fullmäktige, utser en (1) ledamot och en 
(1) suppleant vardera. 
I övrigt föreslår valberedningen övriga styrelserepresentanter utifrån det 
behov bolaget har av kompetens, erfarenhet odyl. 



6.2. Styrelsen skall på kallelse av ordföranden sammanträda minst fyra gånger 
per år. 

6.3. Styrelsesammanträden kan hållas per telefon, videokonferens eller genom 
cirkulation av beslut i skrift (per capsulam). 

6.4. Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden, 
även om denne inte har trätt in i ledamots ställe. 

6.5. Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott, förhandlingsdelegation eller 
motsvarande enligt styrelsens instruktion. 

6.6. Styrelsen får utse verkställande och vice verkställande direktör. 
Verkställande och vice verkställande direktören får inte tillhöra 
styrelsen. 

6.7. Styrelsen skall utfärda instruktion för verkställande direktören. 

6.8. Firman skall tecknas, förutom av styrelsen, av två i styrelsen i förening samt 
av styrelseordföranden och verkställande direktören i förening. Att 
verkställande direktören därutöver har rätt att ensam teckna Bolagets firma 
följer av 8 kap 12 § Aktiebolagslagen. 

6.9. För giltigt beslut i nedan angivna ärenden fordras enighet mellan 
samtliga styrelseledamöter: 

• Utseende av verkställande och vice verkställande direktör 
• Fastställande av budget 
• Beslut innebärande väsentlig avvikelse från fastställd budget 
• Frågor avseende väsentlig förändring av Bolagets struktur eller 

verksamhet 
• Förslag till disposition av vinst eller förlust 
• Förslag till ändring av bolagsordningen 
• Förslag till ökning eller minskning av aktiekapitalet 
• Andra former av kapitaltillskott samt upptagande av lån 

6.11. Om beslut i de under punkt 6.10 angivna ärendena inte kan fattas skall 
ledamöterna inom 14 dagar ånyo sammanträda och söka enas  i frågan. 
Kvarstår därefter oenighet mellan ledamöterna skall styrelsen inom 30 dagar 
därefter hänskjuta frågan till bolagsstämma för avgörande. 

6.12. Styrelsen är beslutsför endast om mer än hälften, d v s minst fyra (4), varav 
båda de av de offentliga Parterna utsedda 
styrelseledamöterna eller deras ersättare, är närvarande. 



7. Bolagsstämma mm 

7.1. Bolagsstämma skall hållas senast den 30 juni varje år eller när det krävs 
enligt lag eller bolagsordning. Förutom formella ärenden skall vid 
bolagsstämma alla Parter ges tillfälle till information om Bolagets verksamhet 
och kunna ge synpunkter härpå. 

7.2. Varje Part förbinder sig att vid bolagsstämma utöva sin rösträtt dels så att 
föreslagna personer väljs, dels i övrigt i enlighet med bestämmelserna i detta 
avtal och de principer som ligger till grund för avtalet. 

7.3. Styrelseordförande och vice ordförande utses av bolagsstämma. 

7.4. Vid bolagsstämma utses en valberedning med tre (3) ledamöter. 

8. Revisorer 

8.1. Bolaget skall utse en (1) revisor jämte en (1) ersättare för denne. 

9. Överlåtelse av avtalet och aktier 

9.1. Parts rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal får inte överlåtas utan 
övriga Parters skriftliga medgivande och samtidig överlåtelse av de aktier, 
som omfattas av avtalet. 

10. Avtalsbrott och skadestånd 

10.1. Bryter Part uppsåtligen eller av oaktsamhet mot en bestämmelse i detta 
avtal, och är avtalsbrottet inte av ringa betydelse, skall Parten betala 
skadestånd. 

11. Avtalstid och uppsägning 

11.1. Detta avtal skall gälla från och med dagen för dess undertecknande och tills 
vidare. Part har rätt att säga upp avtalet med sex (6) månaders 
uppsägningstid. 

11.2. Sägs avtalet upp av Part skall Parten hembjuda sina aktier i Bolaget till 
övriga Parter i enlighet med bestämmelserna om hembud i bolagsordningen. 

11.3. Sägs avtalet upp av samtliga Parter skall Bolaget träda i likvidation, om inte 
Parterna kommer överens om avveckling av samarbetet och Bolaget i annan 
ordning. 



12. Tvist 

12.1. Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av svensk domstol med 
tillämpning av svensk rätt. 

Detta avtal har upprättast i 14 likalydande exemplar, varav Parterna tagit var 
sitt. 

Nyköping 2021-04 

…………………………………………………  …………………………………………….. 
Nyköpings Kommun     Oxelösunds Kommun 

…………………………………………………  …………………………………………….. 
Östra Sörmlands Företagarförening   Marknadsföreningen i Nyköping Oxelösund 

…………………………………………………  …………………………………………….. 
Företagarna Nyköping Oxelösund   NYSAM 

…………………………………………………  …………………………………………….. 
Skavsta Flygplats     Östsvenska Handelskammaren 

…………………………………………………  …………………………………………….. 
Klövern       Oxelösunds Hamn 

…………………………………………………  …………………………………………….. 
KWD Group      SSAB 

…………………………………………………  …………………………………………….. 
LAPP       Nils Oscar 
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-06-02

Utdragsbestyrkande

Ks § 110 Dnr KS.2021.72

Vision 2040

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en ny vision för
Oxelösunds kommun - Vision 2040.

Sammanfattning
Med anledning av att nuvarande Vision 2025 går ut inom några år, att näringslivet i
kommunen genomgår en omvandling genom SSAB:s övergång till fossilfri
stålproduktion och Oxelösunds Hamns planerade utbyggnad och
kapacitetsfördubbling samt en förväntad befolkningstillväxt genom nu planerad och
pågående byggnation av bostadshus har fullmäktiges och kommunstyrelsens
presidier i samråd sett ett behov att ta fram en ny vision för Oxelösunds kommun –
Vision 2040.

Kommunfullmäktige har att anta Vision 2040.

Uppdraget att utarbeta förslag till ny vision kan antingen ges till fullmäktiges
beredningsorgan kommunstyrelsen eller ges till en särskilt utvald styrgrupp till vilken
fullmäktige utser ledamöter.

Kommunfullmäktige föreslås ge i uppdrag till kommunstyrelsen att utarbeta en ny
vision för Oxelösunds kommun - Vision 2040

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en ny vision för
Oxelösunds kommun - Vision 2040.

______

Beslut till:
Kommunstyrelsen (för åtgärd)

Kommunchef (för kännedom)



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2021-05-09 KS.2021.72

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Kommunstyrelseförvaltningen
Mats Dryselius

Kommunstyrelsen

Vision 2040

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en ny vision för
Oxelösunds kommun - Vision 2040.

2. Sammanfattning
Med anledning av att nuvarande Vision 2025 går ut inom några år, att näringslivet i
kommunen genomgår en omvandling genom SSAB:s övergång till fossilfri stålproduktion
och Oxelösunds Hamns planerade utbyggnad och kapacitetsfördubbling samt en förväntad
befolkningstillväxt genom nu planerad och pågående byggnation av bostadshus har
fullmäktiges och kommunstyrelsens presidier i samråd sett ett behov att ta fram en ny
vision för Oxelösunds kommun – Vision 2040.

Kommunfullmäktige har att anta Vision 2040.

Uppdraget att utarbeta förslag till ny vision kan antingen ges till fullmäktiges
beredningsorgan kommunstyrelsen eller ges till en särskilt utvald styrgrupp till vilken
fullmäktige utser ledamöter.

Kommunfullmäktige föreslås ge i uppdrag till kommunstyrelsen att utarbeta en ny vision för
Oxelösunds kommun - Vision 2040

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 21-05-09

Johan Persson Mats Dryselius
Kommunchef kommunstrateg

Beslut till:
Kommunstyrelsen (för åtgärd)

Kommunchef (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-06-02

Utdragsbestyrkande

Ks § 111 Dnr KS.2020.122

Investering Prisman 6

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna Kustbostäder i Oxelösund AB:s investering Prisman 6 på 184 mkr.

2. Kustbostäder i Oxelösund AB skall varje kvartal under projektets gång komma till
kommunstyrelsen för en uppdatering kring projektets fortskridande.

Sammanfattning
Nuvarande Prismanfastigheten 6 är byggd i början av sjuttiotalet och är i mycket
dåligt skick. Alternativet att renovera har ställts mot att bygga nytt och slutsatsen har
varit att den mest långsiktiga lösningen är att ersätta fastigheten. Vissa delar som
skyddsrum och källare kan behållas. En annan drivkraft att bygga nytt är att
detaljplanen tillåter bostäder vilket det finns ett behov av i centrum. En annan aspekt
som beaktats är att centrum i Oxelösund blir mer attraktivt med en ny fastighet.

NCC har kontrakterats som byggpartner och byggnationen sker som en s.k.
partnering vilket innebär att Kustbostäder och NCC tillsammans genomför projektet
mot en gemensam budget, som beskrivs nedan. Ledningen för Kustbostäder
förväntar sig inga problem att hyra ut vare sig handelsdelen eller lägenhetsdelen.

Några fakta kring projektet:

Antal lägenheter 48 st.

Preliminär lägenhetsfördelning

25% 1 r o k, 25 % 2 r o k, 38 % 3 r o k,12 % 4 r o k

BOA ca 3 000 kvm

LOA ca 1 800 kvm

Garage ca 1 000 kvm med ca 30 platser

Handelsdelen (LOA) byggs så att det går att ha stor flexibilitet i användningen.

Investeringen kommer att kosta ca. 184 mkr. I investeringsutgiften ligger kalkylerat en
reserv på oförutsedda utgifter på 11 mkr. Bolaget kommer att egenfinansiera ca.
40 mkr av investeringsutgiften genom att försälja annan fastighet. Resterande del
kommer att lånas av koncernbanken.

Projektet blir en ansträngning för bolagets ekonomi de kommande åren men
bedömningen är att det inte går att genomföra motsvarande projekt till en lägre
kostnad genom att vänta några år.

Det kommer uppstå ett behov av en nedskrivning av det bokförda värdet för
fastigheten då det överstiger marknadsvärdet. Hur stor den blir bestäms efter
värdering och dialog med revisor, efter det att fastigheten har färdigställts. Soliditeten



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-06-02

Utdragsbestyrkande

för bolaget bedöms minska från ca 18 % till ca 12 % efter en nedskrivning på ca
35 mkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks
Beslutsunderlag kvarteret Prisman 6 KS och KF

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna Kustbostäder i Oxelösund AB:s investering Prisman 6 på 184 mkr.

2. Kustbostäder i Oxelösund AB skall varje kvartal under projektets gång komma till
kommunstyrelsen för en uppdatering kring projektets fortskridande.

______

Beslut till:
Ekonomichef (för kännedom)

(Controller (för kännedom)

Kustbostäders VD (för åtgärd)
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Datum Dnr

2021-05-14 KS.2020.122

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Kommunstyrelseförvaltningen
Magnus Petersson
0155-382 24

Kommunstyrelsen

Investering Prisman 6

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Godkänna Kustbostäder i Oxelösund AB:s investering Prisman 6 på 184 mkr.

Kustbostäder i Oxelösund AB skall varje kvartal under projektets gång komma till
Kommunstyrelsen för en uppdatering kring projektets fortskridande.

2. Sammanfattning
Nuvarande Prismanfastigheten 6 är byggd i början av sjuttiotalet och är i mycket dåligt
skick. Alternativet att renovera har ställts mot att bygga nytt och slutsatsen har varit att den
mest långsiktiga lösningen är att ersätta fastigheten. Vissa delar som skyddsrum och
källare kan behållas. En annan drivkraft att bygga nytt är att detaljplanen tillåter bostäder
vilket det finns ett behov av i centrum. En annan aspekt som beaktats är att centrum i
Oxelösund blir mer attraktivt med en ny fastighet.

NCC har kontrakterats som byggpartner och byggnationen sker som en s.k. partnering
vilket innebär att Kustbostäder och NCC tillsammans genomför projektet mot en
gemensam budget, som beskrivs nedan. Ledningen för Kustbostäder förväntar sig inga
problem att hyra ut vare sig handelsdelen eller lägenhetsdelen.

Några fakta kring projektet:

Antal lägenheter 48 st.

Preliminär lägenhetsfördelning

25% 1 r o k, 25 % 2 r o k, 38 % 3 r o k,12 % 4 r o k

BOA ca 3 000 kvm

LOA ca 1 800 kvm

Garage ca 1 000 kvm med ca 30 platser

Handelsdelen (LOA) byggs så att det går att ha stor flexibilitet i användningen

Investeringen kommer att kosta ca. 184 mkr. I investeringsutgiften ligger kalkylerat en
reserv på oförutsedda utgifter på 11 mkr. Bolaget kommer att egenfinansiera ca. 40 mkr av
investeringsutgiften, genom att försälja annan fastighet. Resterande del kommer att lånas
av koncernbanken.

Projektet blir en ansträngning för bolagets ekonomi de kommande åren men bedömningen
är att det inte går att genomföra motsvarande projekt till en lägre kostnad genom att vänta
några år.



Tjänsteskrivelse 2(4)

Datum

2021-05-14 KS.2020.122

Det kommer uppstå ett behov av en nedskrivning av det bokförda värdet för fastigheten då
det överstiger marknadsvärdet. Hur stor den blir bestäms efter värdering och dialog med
revisor, efter det att fastigheten har färdigställts. Soliditeten för bolaget bedöms minska från
ca 18 % till ca 12 % efter en nedskrivning på ca 35 Mkr.

3. Ärendet
Nuvarande Prismanfastigheten 6 är byggd i början av sjuttiotalet och är i mycket dåligt
skick. Alternativet att renovera har ställts mot att bygga nytt och slutsatsen har varit att den
mest långsiktiga lösningen är att ersätta fastigheten. Vissa delar som skyddsrum och
källare kan behållas. En annan drivkraft att bygga nytt är att detaljplanen tillåter bostäder
vilket det finns ett behov av i centrum. En annan aspekt som beaktats är att centrum i
Oxelösund blir mer attraktivt med en ny fastighet.

NCC har kontrakterats som byggpartner och byggnationen sker som en s.k. partnering
vilket innebär att vi tillsammans genomför projektet mot en gemensam budget, som
beskrivs nedan. Ledningen för Kustbostäder förväntar sig inga problem att hyra ut vare sig
handelsdelen eller lägenhetsdelen.

Följande fakta gäller för projektet Prisman 6:

Antal lägenheter 48 st.

Preliminär lägenhetsfördelning

25% 1 r o k, 25 % 2 r o k, 38 % 3 r o k,12 % 4 r o k

BOA ca 3 000 kvm

LOA ca 1 800 kvm

Garage ca 1 000 kvm med ca 30 platser

Handelsdelen (LOA) byggs så att det går att ha stor flexibilitet i användningen

Investeringen kommer att kosta ca. 184 mkr. I investeringsutgiften ligger kalkylerat en
reserv på oförutsedda utgifter på 11 mkr. Bolaget kommer att egenfinansiera ca. 40 mkr av
investeringsutgiften, genom att försälja annan fastighet. Resterande del kommer att lånas
av koncernbanken.

Vad avser räntenivån så presenteras två scenarier med dels 3% och en med dagens nivå
på ca 1,5 %. I detta ingår även en borgensförbindelse på upp till 0,5 %. I simuleringen med
en genomsnittlig ränta på 3 procent antas att räntan kommer vara betydligt lägre under de
initiala åren men successivt stiga till nivåer över 4 %.

Under byggtiden är räntekostnaden uppskattad till ca 1,2 Mkr, vilket finns med i budgeten
för projektet.



Tjänsteskrivelse 3(4)

Datum

2021-05-14 KS.2020.122

Följande utgångspunkter har använts när kalkylen som visas nedan har gjorts.

Kostnader för tillfälliga lokaler under byggtiden ingår i kalkylen med ca 4 Mkr

Beräknad hyra i kalkylen som ett snitt ca. 1 800 kr/m2

Driftkostnad ca 310 kr/m2

Årlig hyreshöjning 1,2 %

Avskrivningstakt 2 %

Ränta 3 % (inklusive borgensavgift)

Direktavkastningskrav 5,4% (samma som för Vitsippan och Norra Malmgatan)

Bidrag från Boverket ca 10 Mkr

Investering 184 mkr

Riskpåslag 11 mkr ingår i investeringen

Egen finansiering ca. 40 mkr sker via försäljning av egen fastighet, resterande del lånas av
koncernbanken

I det ärende som var i Kommunstyrelsen 2020-11-25 § 162 fanns en målbild att projektet
skulle kosta 165 mkr. Under projektets gång har det skett ett antal fördyringar

Fastigheten är något större än planen i målbilden p g a en utökning av lokaldelen med ca
10%. Detta motsvarar en ökning av investeringen med ca 6,2 Mkr.

Åtgärder med skyddsrummet som skall finnas kvar, efter beslut av MSB, bedöms bli ca 5
Mkr dyrare jämfört med första analysen i målbilden.

Materialkostnader stiger för närvarande kraftigt och för det justeras budgeten med en
ökning av materialpriserna med 3 %, vilket motsvarar ca 5 Mkr.

Fastigheten kommer att Svanen märkas och förses med solceller till en kostnad på ca 1,5
Mkr.

Projektet har valt en något dyrare färgsättningen på fastigheten.

Kompletterat med fler balkonger 1,2 Mkr

Tillfälliga lokaler för handlarna under byggtiden ca 4 Mkr



Tjänsteskrivelse 4(4)

Datum

2021-05-14 KS.2020.122

Nedan visas två diagram för fastighetens resultat och nedskrivning initialt i två olika
räntealternativ 1,5 % och 3 % vilket också är bolagets huvudkalkyl.

Resultatdiagram med 3 % ränta för totala investering på 184 Mkr. Modellen visar
resultateffekten vid en teoretisk nedskrivning. I praktiken kommer nedskrivningen att
hamna på ca. 35 mkr. Modellen visar därefter årliga resultat.

Resultatdiagram med 1,5 % ränta för totala investering på 184 Mkr. Modellen visar
resultateffekten vid en teoretisk nedskrivning. I praktiken kommer nedskrivningen att
hamna på ca. 35 mkr. Modellen visar därefter årliga resultat.

Projektet blir en ansträngning för bolagets ekonomi de kommande åren men bolagets
bedömning är att det inte går att genomföra motsvarande projekt till en lägre kostnad
genom att vänta några år.

Det kommer uppstå ett behov av en nedskrivning av det bokförda värdet för fastigheten då
det överstiger marknadsvärdet. Hur stor den blir bestäms efter värdering och dialog med
revisor, efter det att fastigheten har färdigställts. Soliditeten för bolaget bedöms minska från
ca 18 % till ca 12 % efter en nedskrivning på ca 35 Mkr.

Projektet kommer under byggtiden, arbete med att hitta lösningar som sänker kostnaden
för genomförandet av projektet.

Kommunstyrelsens förvaltning förslag är att projektet godkänns och att ledningen för
Kustbostäder återkommer en gång per kvartal till kommunstyrelsen för en uppdatering
kring hur projektet fortskrider.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-05-14

Bilaga: Beslutsunderlag från Kustbostäder.

Johan Persson Magnus Petersson
Kommunchef Ekonomichef

Beslut till:
Ekonomichef (FK)

(Controller (FK)

Kustbostäders VD (FÅ)



1 (6)

Beslutsunderlag kvarteret Prisman 6.
Kommunstyrelsen 210602 och
Kommunfullmäktigemöte 210616
Bakgrund

Nuvarande Prismanfastigheten 6 är byggd i början av sjuttiotalet och är i
mycket dåligt skick. Alternativet att renovera har ställts mot att bygga nytt
och slutsatsen har varit att den mest långsiktiga lösningen är att ersätta
fastigheten. Vissa delar som skyddsrum och källare kan behållas. En annan
drivkraft att bygga nytt är att detaljplanen tillåter bostäder vilket det finns ett
behov av i centrum. En annan aspekt som beaktats är att centrum i
Oxelösund blir mer attraktivt med en ny fastighet.

Projektet

NCC har kontrakterats som byggpartner vilket innebär att vi tillsammans
genomför projektet mot en gemensam budget, som beskrivs nedan.

Fakta

Antal lägenheter 48 st

Preliminär lägenhetsfördelning

25% 1 r o k, 25 % 2 r o k, 38 % 3 r o k,13 % 4 r o k

BOA ca 3000 kvm

LOA ca 1800 kvm

Garage ca 1000 kvm med ca 30 platser

Handelsdelen (LOA) byggs så att det går att ha stor flexibilitet i
användningen

Underlag i kalkylen

Kostnader för tillfälliga lokaler under byggtiden ingår i kalkylen med ca 4
Mkr

Beräknad hyra i kalkylen som ett snitt ca. 1800 kr/m2

Driftkostnad ca 310 kr/m2

Årlig hyreshöjning 1,2 %

Avskrivningstakt 2 %

Ränta 3 % (inklusive borgensavgift)
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Direktavkastningskrav 5,4% (samma som för Vitsippan och Norra
Malmgatan)

Bidrag från Boverket ca 10 Mkr

Fördyringar av projektet jämfört byggnation på obebyggt tomt

Rivning av befintlig fastighet, 3 Mkr.

Renovering av skyddsrummet, enligt beslut från MSB, 7 Mkr.

Garageplatser samt innegård för att höja kvaliteten på fastigheten, 13 Mkr.

Mer avspärrningar och bullerskärmar samt vepor runt hela fastigheten, 0,5
Mkr.

Tillfälliga lokaler för handlarna under byggtiden ca 4 Mkr.

Fördyring av projektet jämfört med målbilden på 165 Mkr

Fastigheten är något större än planen i målbilden p g a en utökning av
lokaldelen med ca 10%. Detta motsvarar en ökning av investeringen med
ca 6,2 Mkr.

Åtgärder med skyddsrummet som skall finnas kvar, efter beslut av MSB,
bedöms bli ca 5 Mkr dyrare jämfört med första analysen i målbilden.

Materialkostnader stiger fn kraftigt och för det justeras budgeten med en
ökning av materialpriserna med 3 %, vilket motsvarar ca 5 Mkr.

Fastigheten kommer att Svanenmärkas och förses med solceller till en
kostnad på ca 1,5 Mkr.

Har valt en något dyrare färgsättningen på fastigheten.

Kompletterat med fler balkonger 1,2 Mkr

Tillfälliga lokaler för handlarna under byggtiden ca 4 Mkr.

Investering

Budgeten för investering är nu satt till 184 Mkr (inklusive moms på
bostadsdelen). Moms kan dras av för den delen av fastigheten som hyrs ut
till handeln. I budgeten finns det med ett riskpåslag på ca 11 Mkr för
överraskningar.

Hyror

1 r o k, 35 kvm, ca 5800 kr/månad (2000 kr/kvm)

2 r o k, 54 kvm, ca 7200 kr/månad (1600 kr/kvm)

3 r o k, 75 kvm, ca 9100 kr/månad (1456 kr/kvm)

4 r o k, 100 kvm, ca 11 400 kr/månad (1368 kr/kvm
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Hyrorna är satta efter normhyra 1450 kr/kvm för att levar upp till kraven för
bidrag enligt Boverket.

Lokalhyror 1600 - 2000 kr/kvm

Lokalhyrorna fastställs efter förhandling med var och en av hyresgästerna.

Andra positiva effekter av projektet

I och med projektets genomförande kan produktionskostnad av ett antal
hissar, i vårt befintliga fastighetsbestånd, motsvarande ca 25 Mkr inklusive
moms räknas in som en besparing för bolaget.

Bidrag för investeringen kommer att sökas av Boverket och är beräknat till
ca 10 Mkr. Bidraget innebär också att en normhyra skall användas vilket
reglerar vilken hyra som kan tas ut för bostäderna. Syftet med bidraget är
att stimulera byggnation av fler mindre lägenheter.

Räntan och finansiering

Kustbostäder lånar för att finansiera projektet med lån från koncernbanken.
Vad avser räntenivån så presenteras två scenarier med dels 3% och en
med dagens nivå på ca 1,5 %. I detta ingår även en borgensförbindelse på
upp till 0,5 %.

I och med försäljning av något eller några objekt generera det ett överskott
som kommer användas som en del av finansieringen. Målsättningen är att
egenfinansiera projektet med ca 40 Mkr.

Under byggtiden är räntekostnaden uppskattad till ca 1,2 Mkr, vilket finns
med i budgeten för projektet.

Kalkylen

Nedan visas ett antal diagram för fastighetens resultat. Projektet blir en
ansträngning för bolagets ekonomi de kommande åren men bedömningen
är att det inte går att genomföra motsvarande projekt till en lägre kostnad
genom att vänta några år.

Det kommer uppstå ett behov av en nedskrivning av det bokförda värdet för
fastigheten då det överstiger marknadsvärdet, men hur stor den blir
bestäms efter värdering och dialog med revisor, efter det att fastigheten har
färdigställts. Soliditeten för bolaget kommer påverkas negativt med ca 6 %
vid en nedskrivning.

Om projektet genomförts på annan plats utan med en befintlig fastighet
som skall rivas skulle projektets kalkyl vara jämförbar med de tidigare
genomförda byggnationerna.

Projektet kommer, under byggtiden, arbete med att hitta lösningar som
sänker kostnaden för genomförandet av projektet.
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Tidplan för genomförandet

Tidplanen har justerats med några månader då de förberedande arbetena
med omflyttning av våra hyresgäster och utredning av åtgärder för
skyddsrummet tar mer tid i anspråk. Rivning av befintlig fastighet är
planerad till november/december 2021. Projektet är planerat att genomföras
på 24 månader med inflyttning efter årsskiftet 2023/24.

Uthyrning av lägenheter

Lägenheterna kommer att hyras ut på samma sätt som bolagets övriga
lägenhetsbestånd och målsättningen är att skapa en fastighet för en bred
målgrupp. Marknadsföring av lägenheter kommer att startas upp direkt efter
godkännande i fullmäktige med möjlighet att ställa sig i den kö som redan
har skapats för fastigheten.

Ledningen bedömer risken som liten att det blir problem att hyra ut
lägenheterna.

Handeln

Handeln står inför stora utmaningar att anpassa sina verksamheter efter de
behov som finns på marknaden. Kortsiktigt kommer projektet att påverka
handeln negativt då verksamheten bedrivas i tillfälliga lokaler som inte är
optimalt anpassade efter verksamheten samt att det blir rörigare i centrum
under byggtiden.

Målgruppen i den nya Prismanfastigheten kommer att rikta sig till
verksamheter som bedriver service, Systembolaget, bank, mäklare, frisörer,
kommunal service, pop-up koncept samt sällanköpshandel.

Miljöprofil

Projektet byggs enligt miljöklassning Svanen. Fastigheten förses med
solceller på bostadsdelen och ett antal elbilsladdstationer. Miljörum för
sortering av sopor kommer finnas i huset.

Beslutsprocessen

- Extra styrelsebeslut Kustbostäder den 18 maj

- Extra styrelsebeslut i Förab den 20 maj för att godkänner att
Kustbostäder genomför investeringen.

- Ärendeberedning i KSAU inför KS beslut den 24 maj.

- Beslut i KS den 2 juni.

- Beslut i fullmäktige den 16 juni.

-
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Förslag till beslut

Kommunfullmäktige ger sitt godkännande att Kustbostäders styrelse
genomför investeringen med en ny centrumfastighet Prisman 6. Budgeten
för projektet är 184 Mkr.

Resultatdiagram med 3 % ränta för totala investering på 184 Mkr.
Modellen visar resultateffekten vid en nedskrivning samt därefter
årliga resultat

Resultatdiagram med dagens ränta på ca 1,5 % för totala
investeringen på 184 Mkr. Modellen visar resultateffekten vid en
nedskrivning samt därefter årliga resultat

Resultatdiagram med dagens ränta samt rensat från fördyringar på ca
25 Mkr kopplat till platsen. Samma resultatutveckling erhålls också om
besparingen för bolaget av hissutbyggnaden tillgodoräknas projektet

Sammanställning av investeringen

NCC 164 Mkr
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Byggherrekostnader 6 Mkr

Ränta under byggtiden 1,2 Mkr

Moms på bostadsdelen 18 Mkr

Solceller och extra byggavskärmning med vepor 1 Mkr

Bidrag från Boverket ca 10 Mkr

Flyttkarusellkostnader 4 Mkr

Summa 184 Mkr (Riskpåslag finns med ca 11 Mkr)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-05-11

Utdragsbestyrkande

Kf §51 Dnr KS.2021.68

Interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande om
brandskydd för äldre med hemtjänst

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas.

Dagens sammanträde

Jan-Eric Eriksson (SD) har inkommit med en interpellation till vård- och
omsorgsnämndens ordförande Linus Fogel (V)

Brandskydd för äldre med hemtjänst.

Interpellation till Linus Fogel, ordförande Vård- och omsorgsnämnden.

Kalla Fakta som sändes i mitten av december tog upp problemet med bristande
brandskydd för våra äldre i landets kommuner. Av 100 tillfrågade kommuner så var
det bara 8st som ansåg att det var kommunens skyldighet att se till att de äldre kunde
bo kvar hemma med likvärdig brandsäkerhet som de haft om de bott på ett Särskilt
boende.

En otydlig lag som inte specificerar brandskydd som en av de åtgärder som
kommunen behöver göra för att uppnå en säker hemmiljö uppges vara orsaken till de
brister man ser runt om i landet. Räddningstjänsten riktar kritik till många kommuner i
deras brandutredningar, i många fall hade branden kunnat undvikas eller fått en
annan utgång om ett brandskydd funnits.

Sverigedemokraterna hoppas att Oxelösund är en av de 8 kommuner som anser att
detta är viktigt ställer därmed följande frågor:

1. Använder hemtjänsten någon framtagen checklista för att upptäcka brister i
brandskyddet?
Om brister upptäcks, vad gör kommunen?

2. Vilka rutiner finns för SBA (Systematiskt brandskyddsarbete)?

Jan-Eric Eriksson (SD)

______

Beslut till:
Ordförande i vård- och omsorgsnämnden



Brandskydd för äldre med hemtjänst.

Interpellation till Linus Fogel, ordförande Vård- och omsorgsnämnden.

Kalla Fakta som sändes i mitten av december tog upp problemet med bristande
brandskydd för våra äldre i landets kommuner. Av 100 tillfrågade kommuner så var
det bara 8st som ansåg att det var kommunens skyldighet att se till att de äldre kunde
bo kvar hemma med likvärdig brandsäkerhet som de haft om de bott på ett Särskilt
boende.

En otydlig lag som inte specificerar brandskydd som en av de åtgärder som
kommunen behöver göra för att uppnå en säker hemmiljö uppges vara orsaken till de
brister man ser runt om i landet. Räddningstjänsten riktar kritik till många kommuner i
deras brandutredningar, i många fall hade branden kunnat undvikas eller fått en
annan utgång om ett brandskydd funnits.

Sverigedemokraterna hoppas att Oxelösund är en av de 8 kommuner som anser att
detta är viktigt ställer därmed följande frågor:

1. Använder hemtjänsten någon framtagen checklista för att upptäcka brister i
brandskyddet?
Om brister upptäcks, vad gör kommunen?

2. Vilka rutiner finns för SBA (Systematiskt brandskyddsarbete)?

__________________________
Jan-Eric Eriksson (SD)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-05-11

Utdragsbestyrkande

Kf §52 Dnr KS.2021.73

Interpellation till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
ordförande om införandet av Rättviksmodellen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas.

Dagens sammanträde

Bo Höglander (C) inkommer med en interpellation till miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tommy Karlsson (S)

Interpellation till ordföranden i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Hur går det med införandet av Rättviksmodellen?

Den 14 februari 2018 ställde undertecknad en interpellation med rubriken
Rättviksmodellen till ordföranden i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, MSN.

Innehållet gick i korthet ut på att Oxelösunds kommun borde införa denna modell som
innebär att kommunal tillsyn faktureras i efterhand, om och när en tillsyn verkligen
utförts. Modellen hade gått från att vara utskälld till att bli ett föredöme för kommuner
som vill förbättra relationen till sina företagare.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, (numera Sveriges Kommuner och
Regioner, SKR), var till en början kritiska. Det var även Livsmedelsverket, som hade
granskat Rättviks kommuns tillsynsarbete. Men sedan kom vändningen med stöd av
bl.a. organisationer som Visita, Svensk Handel, LRF och Svenskt Näringsliv.
Statskontoret fick i uppdrag att utvärdera avgiftsmodellen och de kom fram till att
efterhandsbetalning är att föredra. En sådan kan öka tilltron till kontrollerna.

Min fråga var då, 2018: Skulle Oxelösunds kommun kunna börja tillämpa
Rättviksmodellen, där kommunal tillsyn faktureras i efterhand, som alternativ till
nuvarande modell?

Jag fick senare ett trevligt och positivt svar från Inge Stålgren, dåvarande ordförande i
MSN. Svaret gav intrycket av att Oxelösunds kommun var välvilligt inställd till
modellen och kunde tänka sig att tillämpa den. Den var i det närmaste på gång att
införas, fick jag intrycket av.

Min fråga nu, våren 2021, är: hur långt har Oxelösunds kommun kommit med
införandet av Rättviksmodellen?

Oxelösund den 11 maj 2021

Bo Höglander
Gruppledare
Centerpartiet



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-05-11

Utdragsbestyrkande

______

Beslut till:
Ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-05-11

Utdragsbestyrkande

Kf §53 Dnr KS.2021.74

Interpellation till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
ordförande om kommunens utvecklingsplaner

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas.

Dagens sammanträde

Bo Höglander (C) inkommer med en interpellation till miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tommy Karlsson (S)

Interpellation till ordföranden i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

När kan kommunens utvecklingsplaner, omfattande bland annat vägarbeten
och asfaltering vid Talluddsvägen/Danviks udde, vara genomförda?

Bakgrund:
Den 26 maj 2008 antogs förslag till fördelning av gatukostnader för ett antal
fastigheter, inkluderande villafastigheter vid Talluddsvägen, Oxelösunds kommun.
Förslaget togs fram i samband med upprättandet av detaljplan kring ett antal
fastigheter vid Danviks udde.

En Oxelösundsbo med villafastighet i området stötte på undertecknad vid ett
spontant möte på stan och frågade hur det går med anläggandet av väg, med
mera, i detta område. Som tomtägare på Talluddsvägen förhindras personen i fråga
att utföra utvecklingsarbeten inom sin egen fastighet innan kommunens planer är
genomförda.

Medborgaren har kontaktat kommunen flera gånger med frågan om när planerna
för området kan tänkas vara genomförda. Det har ju gått mer än ett decennium
sedan planerna aviserades. Därav min fråga.

Oxelösund den 11 maj 2021

Bo Höglander
Gruppledare
Centerpartiet

______

Beslut till:
Ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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