Sammanträdesprotokoll

Blad 3

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-03-16

Ks § 19

Information och föredragningar 2022

4

Ks § 20
Ks § 21

Kommunstyrelsens årsredovisning 2021
Förlängning av markanvisning - del av Stjärnholm 5:1
(Inskogen), Acasa

Ks § 22

Avsteg från riktlinje vid försäljning av fastighet Stjärnholm 5:211

9 - 10

Ks § 23

Markanvisning (direktanvisning)Toltorp Bygg AB, Cirkusplatsen
del av Oxelö 8:20

11

Ks § 24

Återtagande av planbegäran, Spjutspetsområde nr 7

12

Ks § 25

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Ks § 26

Uppdrag att förebygga skadegörelse och klotter

Ks § 27

Redovisning av Säg vad du tycker 2021

16 - 17

Ks § 28

Firmatecknare för kommunstyrelsen

18 - 19

Ks § 29

Avräkning barn- och elevpeng 2022

20

Ks § 30
Ks § 31

21 - 22
23

Ks § 32

Utredning om framtida användande av Breviksskolans lokaler
Förordnande av GDPR-samordnare, enligt
dataskyddsförordningen
Inrättande av planberedning

Ks § 33

Redovisning av delegationsbeslut

26 - 27

Ks § 34

Delgivningar 2022

Ks § 35
Ks § 36

Information från kommunalråd och kommunchef
Oxelösunds kommuns årsredovisning 2021

29
30 - 33

Ks § 37

Anslag för förändring av hyror och kapitalkostnader

34 - 35

Ks § 38

Ändrad PO pålägg

36 - 37

Ks § 39

Avgifter för kulturskolan 2022

5-6
7-8

13 - 14
15

24 - 25
28

38

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 4 (38)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-03-16

Ks § 19

Dnr KS.2022.1

Information och föredragningar 2022
Kommunstyrelsens beslut
Informationen godkänns.
1.

Oxelösund kommuns årsredovisning 2021 (KS.2021.130)
Magnus Pettersson, Margrita Sjökvist, Patric Landin

2.

Stratsys, stödsystem för verksamhetsplanering med mera
Patric Landin

3.

Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete (KS.2021.43)
Niklas Thelin, Ia Synneborn, Mattias Hedström

4.

Arbetet med informations- och IT-säkerhet med anledning av situationen i
Ukraina
Peter Palmebäck

5.

Information från SSAB

______
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 20

2022-03-16
Dnr KS.2022.36

Kommunstyrelsens årsredovisning 2021
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens årsredovisning för 2021 fastställs.
2. 86,9 mkr av ej upparbetade investeringsmedel läggs som tilläggsbudget 2022.
3. Årsredovisningens uppgifter om befolkningsmängd uppdateras med värdet per 31
december 2021.
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning 2021 för
kommunstyrelsens verksamhet. Årsredovisningen redovisar uppföljning av mål och
ekonomi per 31 december 2021.
Måluppfyllelse

Uppföljning av kommunstyrelsens mål visar en god eller mycket god måluppfyllelse
för styrelsens mål avseende Mod och framtidstro samt Trygg och värdig ålderdom.
Bland annat framgår att flera aktörer i Oxelösund använder kommunens
platsvarumärke OXLS i sin egen marknadsföring. Det framgår också att
kommunens medarbetare ser positivt på framtiden för Oxelösunds kommun.
Inom övriga fyra målområden; Trygg och säker uppväxt, God folkhälsa, Attraktiv
bostadsort samt Hållbar utveckling är måluppfyllelsen låg eller relativt låg. Bland
annat framgår att målen om barn och ungas trygghet inte uppnås samt att
föräldracaféer inte har genomförts som avsett.
Ekonomi

Ekonomiskt redovisar kommunstyrelsen ett resultat som är 1,1 mkr bättre än
budgeterat. Den omsättningsmässigt största verksamheten inom
kommunstyrelseförvaltningen är fastighetsverksamheten, vilken redovisar ett
underskott med -1,6 mkr (-2,9 mkr). Övriga större budgetavvikelser finns inom
Gemensam administration 0,7 mkr, inom Nämndverksamheten 0,9 mkr samt
Bostadsanpassning.
Investeringsbudgeten 2021 uppgick till 265,3 mkr, jämfört med 309,5 mkr 2020. Av
denna budget bestod 162,1 mkr av överförda medel från 2020 och 8,4 mkr ur
investeringsreserven. Utgifterna uppgick till 168,3 mkr, jämfört med 153,1 mkr
2020.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens årsredovisning för
2021 fastställs samt att 86,9 mkr av ej upparbetade investeringsmedel läggs som
tilläggsbudget 2022.

Utdragsbestyrkande
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Blad 6

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-03-16

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ksf 2022-02-23
KS årsredovisning 2021 version 2022-03-08.pdf
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. Kommunstyrelsens årsredovisning för 2021 fastställs.
2. 86,9 mkr av ej upparbetade investeringsmedel läggs som tilläggsbudget 2022.
Förslag
Ordförande föreslår som tilläggsbeslut att årsredovisningens uppgifter om
befolkningsmängd uppdateras med värdet per 31 december 2021.
Beslutsgång
1. Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslaget.
2. Ordförande frågar om sitt eget tilläggsförslag och konstaterar att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslaget.
______
Beslut till:
Kanslichef (FÅ)
Controller (FK)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 21

2022-03-16
Dnr MEX.2020.119

Förlängning av markanvisning - del av Stjärnholm 5:1 (Inskogen),
Acasa
Kommunstyrelsens beslut
Markanvisning för Acasa Bostad AB förlängs längst till och med 2023-06-30 med
förutsättningen att om investeringsstöd tilldelas ska byggnation enligt beviljat
bygglov starta i anslutning till tidpunkten för tilldelat investeringsstöd.
Markanvisningen avser markområde inom Stjärnholm 5:1.
Sammanfattning
Acasa Bostad AB har lämnat förfrågan till kommunen att bygga ca 100
hyreslägenheter inom fastigheten Stjärnholm 5:1. Företaget har blivit tilldelad
markanvisning genom beslut i kommunstyrelsen 2020-10-31 § 131
Acasa Bostad har tydligt redogjort för förutsättningarna för byggnation. Bland annat
avser de att ansöka om statligt investeringsstöd för byggande av hyresbostäder. Stödet
är sökt av Acasa Bostad AB men behöver kompletteras med ett beviljat bygglov. De
anger att de genom andra projekt sett att det är lång väntetid för att få stödet beviljat.
Kommunstyrelseförvaltningen, Mark och exploatering har säkerställt att processen
pågår, bland annat finns beviljat bygglov avseende de bostäder Acasa Bostad AB
planerar att bygga. Beviljat bygglov är en förutsättningarna för att ansöka och ta del av
det statliga stödet gällande hyreslägenheter.
Kommunstyrelsen har i beslut 2021-06-02 § 95 förlängt markanvisningstiden i tidigare
tilldelad markanvisning till 2022-03-23.
Acasa Bostad AB har lämnat besked att de ännu inte har blivit tilldelad något statligt
stöd via Boverket och önskar ytterligare förlängning av markanvisningen. De har
föreslagit en förlängning till Q2 2023.
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av Boverkets information rörande det
statliga stödet för byggande av hyreslägenheter. Informationen anger att Riksdagen i
samband med beslut om statens budget för 2022 beslutat att avveckla
investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande efter årsskiftet
2021/22. Detta innebär att ansökningar som inkommit till Länsstyrelsen efter den 31
december 2021 inte får beviljas. De medel som riksdagen anvisat för stödet för 2022
får endast användas för att betala ut stöd som redan har beviljats samt för ansökningar
som har kommit in till behörig länsstyrelse före årsskiftet 2021/22 men då inte hunnit
beviljas. Eftersom Acasa Bostad AB har sökt stödet inom den angivna tiden har de
förutsättningar för att bli tilldelad stöd delar kommunstyrelseförvaltningen förslaget att
förlänga markanvisningen till Q2 2023 med förutsättningen att om investeringsstöd
tilldelas ska byggnation enligt beviljat bygglov starta i anslutning till tidpunkten för
tilldelat investeringsstöd.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-03-16

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks Förlängning av Markanvisning
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsen förlänger markanvisning för Acasa Bostad AB längst till och med
2023-06-31 med förutsättningen att om investeringsstöd tilldelas ska byggnation enligt
beviljat bygglov starta i anslutning till tidpunkten för tilldelat investeringsstöd.
Markanvisningen avser markområde inom Stjärnholm 5:1.
Förslag
Dag Bergentoft (M) föreslår att förlängningen av markanvisningen begränsas till
längst till och med 2022-11-30.
Beslutsgång
Ordförande ställer framskrivet förslag mot Dag Bergentofts förslag och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar enligt framskrivet förslag.
Reservation
Dag Bergentoft (M), Katarina Berg (M), Klas Lundberg (L) samt Jan-Eric Eriksson
reserverar sig mot beslutet enligt följande;
"Kommunstyrelsen lämnade markanvisning till Acasa Bostad AB 2020-10-31. Bolaget
har varit tydliga med att de bygger under förutsättning att de blir beviljade statligt
investeringsstöd.
Kommunstyrelsen beviljade förlängning 2021-06-02 och nu önskar de förlängning
igen till 230630. Det säger vi nej till men beviljar det till 2022-11-30. Det är en viktig
signal till Acasa likväl till övriga näringslivet som fått markanvisning och som önskar
förlängning. Då ska de påvisa att de gjort allt de förmått för att vara berättigade till
en förlängning.
Vi menar att när bolaget fick en markanvisning från början, 201031 och var så tydliga
att de bygger under förutsättning att de får investeringsstödet, så skulle deras aktiva
arbete sättas i gång direkt.
Trots denna tydlighet så väntar bolaget fem månader, till 210330, innan de ansöker
om bygglov. Från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen finns en tjänsteskrivelse
daterat den 8 juli 2021 och beslut om att bevilja bygglovet i nämnden den 24 augusti.
Acasa kom in med sin ansökan om investeringsstöd den 25 mars 2021 till
Länsstyrelsen i Sörmland men var inte komplett med bygglovsansökan. Det är
märkligt att ett bolag som Acasa, som bygger eller vill bygga i Oxelösund som andra
kommuner i Sverige men samma tydlighet kring investeringsstöd inte är snabbare i
sitt utövande.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-03-16

Länsstyrelsen hade komplett ansökan först den 8 oktober 2021 och äskade då medel
i detta ärende till Boverket.
Boverket har sina prioriteringar och skriver så här:
”"Regeringen har den 10 februari beslutat om ett nytt regleringsbrev för Boverket
där den tidigare prioriteringen till ansökningar i storstadsregionerna är borttagen.
Det innebär att alla färdigberedda ansökningar, oavsett storstadsregion eller övriga
landet, ska tilldelas medel utifrån kötid. Eftersom storstadsregionerna tidigare
prioriterats är det längst kötid för ansökningar i övriga landet. Under nuvarande
förutsättningar kommer därför samtliga beviljanden från och med mars 2022 att gå
till övriga landet och bedömningen är att de färdigberedda ansökningar som ansökt
om beviljande senast i mitten av september 2021 kommer att kunna beviljas
någon gång under 2022. Länsstyrelsen svarar på frågor om enskilda ärenden.”"
Med denna skrivning från Boverket så kommer alltså Acasa inte att få beviljat stöd
under 2022. Enligt kommunens tjänstemän så pågår processen. Det är ju riktigt,
men inte så aktivt som vi förväntat oss.
Från politiskt håll är det inte acceptabelt att bolaget Acasa, som är professionella
inom sitt område, dröjer med sin ansökan om bygglov med fem månader, och att
ärendet är komplett hos Länsstyrelsen först den 8 oktober 2021, trots beviljat
bygglov den 24 augusti 2021.
Vi är väl medvetna om att ärenden ska vinna laga kraft men ärendet behöver för
den skulle inte ligga orörd.
Det är viktigt att vi ger klara signaler från politiken vad som krävs för att bli tilldelad
en markanvisning och dessutom förlängningar i Oxelösunds kommun.
Vi ser det som viktigt att Mark & Exploatering planerar för andra företag som kan
bygga på platsen och inte har särkrav på investeringsstöd. Kommunen har behov
av att iordningsställa ett område för villabebyggelse och som vi hoppas prioriteras.
Inom aktuellt markområde som anvisats till Acasa finns det goda möjligheter för
egnahem som friliggande hus, småhus, rad- och parhus. Nu vill vi ha ordning på det
planerade bostadsbyggandet."

______
Beslut till:
Mark- och exploateringsstrateg (FÅ)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 22

2022-03-16
Dnr MEX.2021.75

Avsteg från riktlinje vid försäljning av fastighet Stjärnholm 5:211
Kommunstyrelsens beslut
1. Att stomresning kan ske senast 2023-06-01 medges2. Framtagna handlingar godkänns
3. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef ges i uppdrag att underteckna
handlingarna.
4. Kommunchef ges i uppdrag att uppdatera berörd riktlinje och delegationsordning.

Sammanfattning
Oxelösunds kommun har via mark och exploateringsstrateg på delegation enligt
gällande riktlinje sålt fastigheten Stjärnholm 5:211. Tomten tilldelades en köpare via
kommunens tomtkö och köpehandlingarna undertecknades 2021-06-07, tillträde till
fastigheten samt slutlig betalning skedde 2021-07-06.
Ägarna av fastigheten har återkommit till kommunen med information att deras
marklov har blivit överklagat av privatperson. När överklagan sker av lov hamnar
ärendet hos Länsstyrelsen. I informationen uppger ägarna av fastigheten att de på
grund av att ärendet blivit överklagat rimligen inte kan stomresa huset inom den
angivna tidsram på 12 månader som finns avtalad. Köparna vill inte att köpet
återgår. Kommunens riktlinjer anger att byggstart/stomresning ska ske inom 12
månader från tillträdesdagen. Utan kommunens medgivande kan byggstart inte
senareläggas.
Eftersom delegation saknas hos mark och exploateringsstrateg föreslår
kommunstyrelseförvaltningen kommunstyrelsen att medgivande ges som medför att
stomresning kan ske senast 2023-06-01. Det innebär att byggstart/stomresning sker
inom ca 2 år från köpekontraktsdagen. Denna överenskommelse behöver avtalas
skriftligen. Förslag på framtagna köpehandlingar för dessa ändringar av villkoren i
köpehandlingarna föreslås godkännas och undertecknas av kommunstyrelsens
ordförande och kommunchef. Utöver det föreslås att kommunchefen ges i uppdrag
att uppdatera berörd riktlinje och delegationsordning så att bestämmelse om
stomresning inom viss tid tar hänsyn till tid för möjlig överklagan av lov samt berörd
lagstiftning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks Gällande avsteg från riktlinje
Stjärnholm 5.211 -Tilläggsavtal GDPR.pdf
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2022-03-16

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. Ge sitt medgivande för att stomresning kan ske senast 2023-06-01
2. Godkänner framtagna handlingar
3. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef ges i uppdrag att underteckna
handlingarna.
4. Kommunchef ges i uppdrag att uppdatera berörd riktlinje och delegationsordning.
Beslutsgång
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslaget.
______
Beslut till:
Kommunchef (FÅ)
Mark- och exploateringsstrateg (FÅ)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 23

2022-03-16
Dnr MEX.2020.59

Markanvisning (direktanvisning)Toltorp Bygg AB, Cirkusplatsen
del av Oxelö 8:20
Kommunstyrelsens beslut
Markanvisningen inom fastigheten Oxelö 8:20 för Toltorp Bygg AB förlängs till och
med 2022-12-31

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade 2020-05-27, KS 2020 §81, beslutet att ge Toltorp Bygg AB
markanvisning på mark nära Ramdalens idrottsplats på del av fastigheten Oxelö 8:20 på
den sk Cirkusplatsen. I uppdraget för markanvisning ingår för Toltorp Bygg AB att skapa en
detaljplan för utpekat område. Förslaget för den byggnation som ska ske på platsen är
seniorboende med inglasad utemiljö inom byggnadskroppen.
Toltorps Bygg AB samarbetar med Ramböll i framtagandet av detaljplanen.
Kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har löpande
haft avstämningar kring pågående detaljplanearbete.
Det återstår en del arbete i planprocessen, samråd pågår och synpunkter kan lämnas från
sakägare och myndigheter. Antagandet i fullmäktige beräknas tidigast ske under hösten.
Eftersom detaljplanearbetet fortfarande pågår föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
Toltorp Bygg AB enligt företagets önskemål får förlängd markanvisningstid. Förlängning
föreslås till 2022-12-31.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks Förlängning av Markanvisning
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förlänger markanvisningen inom fastigheten Oxelö 8:20 för
Toltorp Bygg AB till 2022-12-31
Beslutsgång
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslaget.
______
Beslut till:
Mark- och exploateringsstrateger (FÅ)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 24

2022-03-16
Dnr MEX.2021.57

Återtagande av planbegäran, Spjutspetsområde nr 7
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelseförvaltningen återtar planbegäran hos miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen för Spjutspetsprogrammets område nr 7
Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2 juni 2021 beslutade kommunstyrelsen om
planbegäran för Spjutspetsområde Nr 7, KS 2021 § 94.
I miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens i efterföljande planarbete påvisades
begränsningar i det geografiska möjliga området för detaljplanering. Effekten av det
minskade området blir att Kommunstyrelseförvaltningen ser att kostnaden för
framtagande av detaljplanen inkluderande arbetstid blir för höga jämfört med möjliga
försäljningsintäkter. Exploateringsgraden i området blir helt enkelt för låg.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut blir därför att återta planbegäran.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks Återtagande av planbegäran
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelseförvaltningen återtar planbegäran hos miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen för Spjutspetsprogrammets område nr 7.
Beslutsgång
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslaget.
______
Beslut till:
Mark- och exploateringsstrateger (FÅ)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 25

2022-03-16
Dnr KS.2021.83

Handlingsplan mot våld i nära relationer
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till handlingsplan mot våld i nära relation godkänns
Sammanfattning
Till grund för den föreslagna handlingsplanen ligger det politiska uppdraget att
arbeta fram ett förslag till handlingsplan för förebyggande arbete mot våld i nära
relationer (Dnr. KS.2021.83).
Syftet med handlingsplanen är att förebygga våld i nära relation genom att öka
kunskap om våldets förekomst och effekter bland de medarbetare som i sitt arbete
möter individer som är våldsutsatta eller riskerar att bli våldsutsatta och därigenom
utöka det förebyggande arbetet för dem som riskerar att bli utsatta för våld av en
närstående. Alla anställda ska ha en grundläggande kunskap om våld i nära relation
medan vissa yrkesgrupper behöver fördjupad kunskap.
Målet med handlingsplanen är att arbete med våld i nära relation uppmärksammas
inom hela kommunkoncernen och att det sker ett kommunövergripande långsiktigt,
strukturerat förebyggande arbete inom området våld i nära relation.
Ett förbyggande arbete bedrivs i dagsläget främst inom Social- och
omsorgsförvaltningen men också i samarbete med andra parter inom
kommunkoncernen. Handlingsplaner beskriver i punktform det arbetet. Vidare
beskrivs koncernövergripande planerade utbildningsinsatser i olika omfattning
beroende på målgrupp samt informationsinsatser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks
Handlingsplan Våld i nära relation.docx
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens godkänner förslag till handlingsplan för våld i nära relation
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-03-16

Förslag
Patrik Renfors (V) föreslår återremiss för utveckling av handlingsplanen
avseende;
- Arbetet mot hedersvåld
- Förebyggande arbete med barns medvetenhet om våld i nära relationer
- Att skolpersonal anges som en särskilt identifierad yrkesgrupp
- Att föreningslivets roll i arbetet anges
- Förtydligande av samverkan
Ajournering
15.10 - 15.25
Beslutsgång
1. Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslaget.
2. Ordförande frågar om Patrik Renfors förslag och konstaterar att förslaget avslås.
Reservation
Patrik Renfors (V) reserverar sig mot beslutet
______
Beslut till:
Personalchef (FK)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 26

2022-03-16
Dnr KS.2021.43

Uppdrag att förebygga skadegörelse och klotter
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning
På grund av återkommande skadegörelse i Oxelösund 2020 och 2021 har
kommunstyrelsen gett kommunchefen ges i uppdrag att föreslå åtgärder som kan
bidra till en ökad trygghet och minskade skador.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar ett flertal genomförda och planerade
fysiska åtgärder, i huvudsak knutna till kommunens skolor, men också åtgärder
kopplade till ett mer långsiktigt arbete.
kommunstyrelseförvaltningen föreslår att redovisningen godkänns.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ksf 2022-02-24
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Redovisningen godkänns.
Beslutsgång
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslaget.
______
Beslut till:
Kanslichef/säkerhetsstrateg (FK)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 17 (38)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 27

2022-03-16
Dnr KS.2022.32

Redovisning av Säg vad du tycker 2021
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppföljning av Säg vad du tycker 2021 godkänns.
2. Kommunchefen får i uppdrag att säkerställa att de interna rutinerna för Säg vad
du tycker efterlevs.
Sammanfattning
Inom Oxelösund kommuns samtliga verksamheter används systemet Säg vad du
tycker för hantering av synpunkter från kommunens invånare och övriga
intressenter. Det är viktigt att kommunen har fungerande och välkända externa och
interna rutiner för hur invånare och andra kan lämna synpunkter. Alla synpunkter
som inkommer ska följas upp. Den som lämnat synpunkt ska få besked om vad som
händer i ärendet inom tre veckor. Inkomna synpunkter ska årligen sammanställas
och redovisas i berörd nämnd.
Under år 2021 har det totalt inkommit 78 synpunkter till kommunen. Av dessa har 9
synpunkter hanterats av kommunstyrelseförvaltningen varav 5 har blivit besvarade
och svaren diarieförda. 4 av synpunkterna har ej svar diariefört, möjligen har svar
skickats direkt till avsändaren utan att ha diarieförts.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att uppföljningen godkänns samt att
kommunchefen får i uppdrag att säkerställa att de interna rutinerna för Säg vad du
tycker efterlevs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ksf 2022-02-24
Sammanställning säg vad du tycker Ks 2021
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. Uppföljning av Säg vad du tycker 2021 godkänns.
2. Kommunchefen får i uppdrag att säkerställa att de interna rutinerna för Säg vad
du tycker efterlevs.
Beslutsgång
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslaget.
______
Beslut till:
Kanslichef (FÅ)
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 18 (38)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-03-16

Ks § 28

Dnr KS.2022.24

Firmatecknare för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
1 Handlingar/skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska, i de fall styrelsen inte
beslutat om annan firmatecknare, undertecknas av ordföranden Catharina Fredriksson.
Vid ordförandens förfall undertecknar 1:e vice ordföranden Linus Fogel eller 2:e vice
ordföranden Patrik Renfors.
2. Handlingar / skrivelser kontrasigneras av kommunchef Johan Persson eller vid hans
förfall av ekonomichef Magnus Petersson. Kontrasignering kan även ske av controller
Margrita Sjöqvist när det gäller låneförbindelser eller borgen.
3. För följande ärenden:
• Utföra anvisningar på kommunens bank eller posträkning
• Kvittera eller överlåta till kommunen eller dess nämnder, ställda checkar eller
postremissväxlar
• Kvittera ut värdepost som ankommer till kommunen eller dess nämnder;
bemyndigas följande personer, två i förening, att teckna kommunens firma
a.

ekonomichef Magnus Petersson

b.

controller Margrita Sjöqvist

c.

fastighetsekonom Sarah Heltborg Ronélius

d.

redovisningsekonom Tove Bondestad

e.

ekonom Henrik Lewerissa

f.

ekonomihandläggare Cecilia Österberg

g.

ekonomihandläggare Inger Hallin

h.

verksamhetsekonom Hanna Taflin

i.

verksamhetsekonom Pål Näslund

Sammanfattning
Firmatecknare är den eller de personer som har rätt att skriva under i kommunens
namn med rättsligt bindande verkan. Förändringar i organisationen gör att det finns
behov av ett nytt beslut om firmatecknare.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 19

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-03-16

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Firmatecknare för kommunstyrelsen
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. Handlingar/skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska, i de fall styrelsen inte
beslutat om annan firmatecknare, undertecknas av ordföranden Catharina Fredriksson.
Vid ordförandens förfall undertecknar 1:e vice ordföranden Linus Fogel eller 2:e vice
ordföranden Patrik Renfors.
2. Handlingar / skrivelser kontrasigneras av kommunchef Johan Persson eller vid hans
förfall av ekonomichef Magnus Petersson. Kontrasignering kan även ske av controller
Margrita Sjöqvist när det gäller låneförbindelser eller borgen.
3. För följande ärenden:
• Utföra anvisningar på kommunens bank eller posträkning
• Kvittera eller överlåta till kommunen eller dess nämnder, ställda checkar eller
postremissväxlar
• Kvittera ut värdepost som ankommer till kommunen eller dess nämnder;
bemyndigas följande personer, två i förening, att teckna kommunens firma
j.

ekonomichef Magnus Petersson

k.

controller Margrita Sjöqvist

l.

fastighetsekonom Sarah Heltborg Ronélius

m.

redovisningsekonom Tove Bondestad

n.

ekonom Henrik Lewerissa

o.

ekonomihandläggare Cecilia Österberg

p.

ekonomihandläggare Inger Hallin

q.

verksamhetsekonom Hanna Taflin

r.

verksamhetsekonom Pål Näslund

Beslutsgång
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslaget.
______
Beslut till:
Ekonomichef (FÅ)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-03-16

Ks § 29

Dnr KS.2022.27

Avräkning barn- och elevpeng 2022
Kommunstyrelsens beslut
1.

Avräkning för perioden januari-februari 2022, 590 tkr godkänns

2.

Finansiering sker via kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden (UN) har ett resursfördelningssystem med en överenskommen
kommunfullmäktige barn- och elevpeng (Kf barn- och elevpeng) för förskola,
grundskola, fritidshem och gymnasieskola. För perioden januari-februari är
avräkningen framräknad till 590 tkr. Avräkningen finansieras med medel från
reserven för oförutsedda utgifter
Avräkningen för januari-februari visar att det totalt sett är fler barn och elever när
verksamhetstalen lästs av, än vad som prognostiserats i befolkningsprognosen och
som fastställts av kommunfullmäktige. En del åldersgrupper har minskat antal elever
medan andra har ökat i antal. Vi ser den främsta ökningen av antalet elever inom
förskolan samt grundskolan. Detaljerad specifikation ges i bifogat beslutsunderlag.
Avräknat antal barn- och elever multipliceras med Kf barn- och elevpeng för olika
åldrar. För januari-februari, uppgår summan till 590 tkr.
Avräkningen med 590 tkr, föreslås finansieras via kommunstyrelsens reserv för
oförutsedda utgifter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Avräkning barn- och elevpeng januari-februari 2022
Avräkning barn- och elevpeng jan-feb 2022.xlsx
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. Godkänna avräkning för perioden januari-februari 2022, 590 tkr.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter.
Beslutsgång
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslaget.
______
Beslut till:
Ekonomichef (FÅ)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 30

2022-03-16
Dnr KS.2020.136

Utredning om framtida användande av Breviksskolans lokaler
Kommunstyrelsens beslut
1. Rapporten godkänns
2. Kommunchefen ges förlängt uppdrag att utreda långsiktig användning av
Breviksskolan med återkoppling senast vid kommunstyrelsens sammanträde i
oktober 2023
3. Breviksskolan utses till evakueringsskola för elever vid Peterslundsskolan under
ombyggnad av skolan 2022-2023.
Sammanfattning
Vid Utbildningsnämndens sammanträde 2020-11-23 togs beslut om ny förskola- och
skolorganisation enligt framtaget förslag i utredning daterad 2020-11-17.
I utredningen om ny förskola- och skolorganisation beskriver
Utbildningsförvaltningen att Utbildningsnämnden inte kommer att ha något behov av
lokalerna från och med höstterminen 2022.
Med anledning av Utbildningsnämndens beslut gavs kommunchefen i uppdrag att
utreda långsiktig användning av Breviksskolans lokaler vid kommunstyrelsens
sammanträde 2021-02-03.
Renovering av Peterslundsskolan planeras starta kvartal 1, 2023 varpå eleverna
behöver vistas i tillfälliga lokaler under pågående renovering. Som alternativa
evakueringsskolor har D-skolan och Breviksskolan övervägts. Båda skolorna har
utrustade lärosalar och ytan för berört elevantal. Peterslund och Breviksskolan har
bra förbindelser via gång-och cykelvägar, vilket ger eleverna en trygg resväg för de
elever som väljer att ta sig till och från skolan på egen hand. Detta bedöms vara
svårare att nå avseende D-skolan.
Oavsett val av evakueringsskola tillkommer kostnad för tillfällig skolskjuts mellan
Peterslund och vald skola. Kostnaden för skolskjuts kommer att behandlas inom
projektet ”Renovering Peterslundsskolan”.
Breviksskolan och Campus delar tekniska system och abonnemang vilket gör att
driftkostnaden mellan en tomställd byggnad och en skola med verksamhet är liten.
Inga särskilda byggnadstekniska anpassningar krävs.
Utbildningsförvaltningen förordar att evakuering av Peterslundsskolans elever under
ombyggnationen av Peterslundsskolan sker till Breviksskolan.
Mot denna bakgrund är Breviksskolan därför den byggnad som mest lämpar sig
som tillfälliga lokaler för Peterslundseleverna.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 22

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-03-16

Det innebär att Breviksskolan är i drift med verksamhet under minst år 2023. Därför
föreslås att uppdraget att återkomma med förslag till framtida användning av
Breviksskolan ges förlängd utredningstid till oktober 2023. Kommunchefen föreslås
alltså ges förlängd utredningstid till kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2023.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Utredning om framtida användande av Brevikskolans lokaler 2022
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. Rapporten godkänns
2. Kommunchefen ges förlängt uppdrag att utreda långsiktig användning av
Breviksskolan med återkoppling senast vid kommunstyrelsens sammanträde i
oktober 2023
Förslag
1. Patrik Renfors (V) yrkar bifall till framskrivet förslag.
2. Ordförande föreslår som komplettering att Breviksskolan utses till
evakueringsskola för elever vid Peterslundsskolan under ombyggnad av skolan
2022-2023.
Beslutsgång
1. Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslaget.
2. Ordförande frågar om sitt eget tilläggsförslag och konstaterar att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslaget.
______
Beslut till:
Kommunchef (FÅ)
Fastighetsekonom (FÅ)
Fastighetschef (FK)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 31

2022-03-16
Dnr KS.2022.35

Förordnande av GDPR-samordnare, enligt dataskyddsförordningen
Kommunstyrelsens beslut
1. Niklas Thelin utses till GDPR-samordnare för kommunstyrelsen
2. Jana Hilding avförs från uppdraget som GDPR-samordnare för kommunstyrelsen
Sammanfattning
I enlighet med kommunstyrelsens Riktlinjer för tillämpning av
dataskyddsförordningen, punkt 8.1, ska personuppgiftsansvarig nämnd, det vill säga
kommunstyrelsen, utse minst en GDPR-samordnare. För att säkra att nämnden
känner till vem som är GDPR-samordnare, behöver styrelsen utse de personer som
ska vara samordnare.
Sedan 2019-01-29 (Ks § 10) är Pia Rodén vald till GDPR-samordnare. Mathias
Arbelius är vald till GDPR-samordnare sedan 2021-09-01 (Ks § 124). I och med
tjänstemannaändring, ändras listan över GDPR-samordnare till att omfatta Niklas
Thelin. Tidigare vald GDPR-samordnare Jana Hilding avförs detta uppdrag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Förordnande av GDPR-samordnare enligt riktlinjer för
tillämpning av dataskyddsförordningen
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. Utse Niklas Thelin till GDPR-samordnare för kommunstyrelsen
2. Avföra Jana Hilding uppdraget som GDPR-samordnare för kommunstyrelsen
Beslutsgång
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslaget.
______
Beslut till:
Kanslichef (FÅ)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-03-16

Ks § 32

Dnr KS.2021.148

Inrättande av planberedning
Kommunstyrelsens beslut
1. En gemensam beredning för planfrågor inrättas bestående av ledamöter från
kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
2. För kommunstyrelsens del utses ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott att
ingå i planberedningen.
3. Kommunstyrelsen föreslår miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att utse
ledamöter i dess presidie till beslutad planberedningen
Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anger i sin förändringsbeskrivning för 2022
förslag på att ett planutskott ska skapas. Alla arbetsgrupper inom Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens verksamheter har tagit fram förslag till förändringar där
Planutskott är ett av förslagen. Resursvinsten med förslaget anses vara att kvalitet i
beredningen av planärenden ökas.
Detta ärende har beretts gemensamt mellan kommunstyrelseförvaltningen och miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen. Denna gemensamma beredning har lett fram till
följande:
•

Föreslaget planutskott i förändringsbeskrivningen föreslås ändras till
Planberedning

•

Planberedningen föreslås vara ett beredande organ som har som syfte att skapa
förutsättningar för dialog och kunskapsutbyte mellan politiken, miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen.

•

Beredningen föreslås få till uppdrag att se över ärenden som är kopplade till
kommunens långsiktiga fysiska planering och översiktsplanering i mark- och
exploateringsfrågor samt detaljplaneringen. Beredningen ges därmed möjlighet
att tidigt kunna medverka och ta del av de detaljplaner som tas fram.

•

Beredningen föreslås fungera som ett gemensamt forum för dialog och
kunskapsutbyte där eventuella beslut hänvisas till respektive nämnd.

•

Beredningen föreslås bestå av kommunstyrelsens arbetsutskott (5 pers), Miljöoch samhällsbyggnadsnämndens presidium (3 pers), planenheten, miljö och
samhällsbyggnadsförvaltningen (2 pers), mark- och exploateringsstrateger vid
kommunstyrelseförvaltningen (2 pers), kommunchef och förvaltningschef miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen

•

Planberedningens leds av kommunstyrelsens ordförande tillika ordförande i
kommunstyrelsens arbetsutskott.

•

Sekreterare är tjänsteperson på planenheten, MSF och sekreteraren
sammankallar gruppen 5 gånger per år.
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 25

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-03-16

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks Inrättande av planberedning
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
1. En gemensam beredning för planfrågor inrättas bestående av ledamöter från
kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
2. För kommunstyrelsens del utses ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott att
ingå i planberedningen.
3. Kommunstyrelsen föreslår miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att utse
ledamöter i dess presidie till beslutad planberedningen
Förslag
Tilläggsförslag från Dag Bergentoft (M); . Beredningens arbete följs upp och
utvärderas efter ett år. Redovisning till kommunstyrelsen görs i april 2023.
Beslutsgång
1. Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslaget.
2. Ordförande frågar om Dag Bergentofts förslag och konstaterar att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslaget.
______
Beslut till:
Kommunchef (FÅ)
Mark- och exploateringsstrateger (FÅ)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FK)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-03-16

Ks § 33

Dnr KS.2022.3

Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa
beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att
kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står
det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation.
Redovisning av delegationsbeslut, kommunstyrelsen 2022-03-16
Beslutsfattare

Beslutsdatum

Punkt i
del.
ordn

Beslutets
innehåll i korthet

Beslutet
hittas

Johan Persson

220103

C.13

Beslutsattest
ersättare varaktig
AM

Personakt

Johan Persson

220103

C.13

Beslutsattest
ordinarie NT

Personakt

Johan Persson

220103

C.13

Beslutsattest
ordinarie NES

Personakt

Richard Andersson

220124

F.3

Tilldelning
Ramavtal Tak

Castor

Henny Larsson

220128

D.14

Avtal om utbyte
av
personuppgifter
med OFR Hälsosjukvård

Pärm på
personal

Henny Larsson

2022-01-012022-01-31

D.3

Nyanställda
januari

Castor

Richard Andersson

2022-02-02

F.4

Ramavtal
Företagshälsovår
d

Avtalsdat
abasen

Marie Lindholm/
Malin Isegård

2022-01-012022-01-31

B.12

Bifall

Castor

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 27

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-03-16

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, delegationsbeslut 16 mars 2022
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Redovisningen godkänns.
Beslutsgång
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslaget.
______
Beslut till:
Kanslichef (FK)

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 34

2022-03-16
Dnr KS.2022.2

Delgivningar 2022
Inga delgivningar till dagens sammanträde.
______

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-03-16

Ks § 35

Dnr KS.2022.4

Information från kommunalråd och kommunchef
Kommunalrådet informerar om
• Ordförandebeslut på delegation fattat om stängning av simhallen på grund av
upptäckta skador
• Ordförandebeslut på delegation om öppning av simhallen efter besiktning och
godkännande.
• Invigning av nyrenoverade lokaler på Ramdalsskolan samt på Stenviks förskola
• Deltagande på näringslivsdagen i Nyköping 11 mars
• Deltagande på framtidsdagen 7 mars
• Arbetet i Work-shop kring en ny VA-plan
Kommunchefen informerar om
•

Dödsolycka 13 mars på industrimarken Byggmästaren 8.

•

Polisanmälan med anledning av att någon olovligen lagt upp stenmassor på
industrimarken Byggmästaren 8.

•

Arbetet i nyinrättad arbetsgrupp med anledning av ett förväntat antal flyktingar till
Oxelösund på grund av situationen i Ukraina.

•

Regelbundna träffar hålls mellan kommunchefer, regiondirektör och länsråd med
anledning av situationen i Ukraina.

•

Sveriges kommuner och regioners (SKR) arbetsgrupp "Attraktiva arbetsgivare"

•

Lägesbeskrivning; ombyggnaden av Peterslunds förskola

•

Projektering av aktivitetspark på Frösängs gärde

•

Lägesbeskrivning; arbetet med Stenvikshamnen

•

Omorganisation av kommunstyrelseförvaltningen och koncernledningsgrupp

•

Kommunchefsträff i Oxelösund 23 februari

•

Påverkan av pandemin på kommunens verksamhet

•

Varning på hemsidan avseende ventilationsentreprenör

•

Prishöjningar på grund av entreprenörers påverkan av bränslekostnader

______

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-03-16

Ks § 36

Dnr KS.2021.130

Oxelösunds kommuns årsredovisning 2021
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen fastställs
2. Medel för ej färdigställda investeringar från 2021, omfattande 112 930 tkr,
överförs i form av tilläggsbudget som förstärkt investeringsutrymme till 2022,
och tilldelas:
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Investeringsreserven 2022

86 854 tkr
4 781 tkr
14 313 tkr
132 tkr
6 850 tkr

3. Godkänner att 15,0 mkr avsätts till Resultatutjämningsreserven
4. Av 2021 års resultat görs öronmärkningar på totalt 11 525 tkr enligt följande;
Arbetsskor till medarbetare som arbetar med förskole- och fritidsbarn, äldre och funktionshindrade enligt prioritering av nämnd
Lönebonus med anledning av medarbetarnas arbete med covid -19

600 tkr
4 300

Julgåva utökas till 500 kr per medarbetare

300

Lovaktivitet för ungdomar

500

Fortsatt HBTQ-certifiering av verksamhet
Sommarlovskort för ungdomar 10-19 år under sommarlovet (juni till aug)
2022

50
425

Försöksverksamhet med avgiftsfri kollektivtrafik (lågpriskort) för äldre
(65+) sep-dec 2022

1 350

Sanering av Stenvikshamnen inför omvandlingen av området till
besöksområde

4 000

Sammanfattning
I årsredovisningen för Oxelösunds kommunkoncern redovisas måluppföljning och
ekonomisk redovisning 2021.
Kommunfullmäktige angav 6 koncernmål vilka har följts upp i årsredovisningen. Dessa är:
•
•
•
•
•
•

Trygg och säker uppväxt
God folkhälsa
Trygg och värdig ålderdom
Attraktiv bostadsort
Hållbar utveckling
Mod och framtidstro
Utdragsbestyrkande
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Måluppfyllelsen av de sex kommunmålen bedöms enligt följande:
75 – 100 %
50 – 74 %
25 – 49 %
0 – 24 %

mycket god måluppfyllelse
god måluppfyllelse
relativt låg måluppfyllelse
låg måluppfyllelse

Totalt antal fastställda mål eller mått 2021 från KF och nämnder uppgick till 118 mål
vilket är en minskning med 11% jämfört med målen föregående år (133). Av dessa
118 mål/mått avser 31 mål enbart KF-mål/mått (26%) och 87 nämndmål (78%). 11
(9%) av de fastställda målen/måtten har inte kunnat följas upp vilket är samma nivå
som 2020. Orsaken till detta står bl.a. att finna i pandemin och nationella beslut tagna
med anledning av pandemin. Den totala måluppfyllelse av alla mätta mål/mått från KF
och nämnder (107 stycken) uppgår till 53% vilket är tre procentenheter bättre än
2020. Sammantagen bedömning av måluppfyllelse når nivån God måluppfyllelse.
Måluppfyllelse för de mätta KF-målen har ökat till 61% i jämförelse med 2020 då
medeltal för måluppfyllelse låg på 41% vilket förstärker en positiv trend över de
senaste tre åren. De sammanslagna mätta KF- och nämndmålen har också ökat till
54% jämfört med 49% föregående år.
Koncernmål med högst andel sammantagen (KF och nämndmål/mått) måluppfyllelse
har ”Mod och framtidstro” och ”God folkhälsa”(65%). Lägst andel sammantagen
måluppfyllelse finns inom koncernmål ”Attraktiv bostadsort” (36%) följt av ”Hållbar
utveckling” (47%).
Sett över en treårsperiod finns ingen tydlig trend för sammantagna resultatförbättringar eftersom graden av måluppfyllelse varierar mellan åren. Jämfört med
föregående år finns det resultatförbättringar i koncernmål ”Mod och framtidstro”,
”God folkhälsa”, ”Trygg och värdig ålderdom”. Genomsnittlig måluppfyllelse för
samtliga koncernmål har också ökat jämfört med 2020.
Hälften av de 6 koncernmålen kopplat till KF´s mätbara mål bedöms ha en Mycket
god måluppfyllelse, nämligen ”Mod och framtidstro”, ”God folkhälsa” samt ”Attraktiv
bostadsort”. Resultaten för övriga koncernmål varierar från God måluppfyllelse till
Låg måluppfyllelse där det sistnämnda gäller ”Trygg och värdig ålderdom”.
Koncernens resultat uppgår till 88,4 mkr (87,7 mkr).
Kommunens bokförda resultat uppgår till 45,2 mkr (43,7 mkr), 32,6 mkr bättre än
budget. Nämndernas budgetöverskott är 15,7 mkr. Intäkter från skatter och
statsbidrag blev
18,2 mkr högre än budget. Avskrivningskostnader blev 5,1 mkr lägre än budgeterat
och Finansnettot visar en positiv budgetavvikelse på 2,0 mkr.
Investeringsbudgeten uppgick till 319,1 mkr och utgifterna till 195,8 mkr och berör
ca 80 st projekt. Några av årets stora investeringar är:
Oxelöskolan
Planerat underhåll
Ramdalsskolan
Kommunhuset
Ny- till byggnation äldreboende etapp 1

Utdragsbestyrkande

62,3 mkr
7,2 mkr
34,6 mkr
9,3 mkr
35,3 mkr
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I samband med beslut om årsredovisningen ska kommunfullmäktige också ta
ställning till de äskanden om tilläggsbudgetering av ej förbrukade medel från 2021
som nämnderna önskar föra över som förstärkt investeringsutrymme till 2022.
Av dessa ej förbrukade medel, 123,3 mkr, föreslås 106,1 mkr budgeteras för att
avsluta de olika pågående projekt. Dessutom föreslås 6,8 mkr tillföras
investeringsreserven 2022 för att kunna finansiera nya behov som framkommer
under 2022.
Sedan 2013 är det möjligt för kommuner att reservera medel till en
resultatutjämningsreserv (RUR), och därmed under vissa förutsättningar föra medel
mellan olika år. Tanken är att överskott ska kunna reserveras i RUR under finansiellt
goda tider, då skatteintäkterna ökar ordentligt, för att sedan användas för att täcka
hela eller delar av underskott under svagare tider. Kommunen har 85,0 mkr avsatta i
RUR sedan tidigare och en ytterligare avsättning på 15,0 mkr görs 2021, som nu blir
totalt 100,0 mkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Oxelösunds kommuns årsredovisning 2021
Förslag TB investeringar årsbokslut.pdf
Årsredovisning 2021 - 220308 till KS.pdf
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1) Årsredovisningen fastställs
2) Medel för ej färdigställda investeringar från 2021, omfattande 112 930 tkr,
överförs i form av tilläggsbudget som förstärkt investeringsutrymme till 2022,
och tilldelas:
Kommunstyrelsen
86 854 tkr
Vård- och omsorgsnämnden
4 781 tkr
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
14 313 tkr
Kultur- och fritidsnämnden
132 tkr
Investeringsreserven 2022
6 850 tkr
3) Godkänner att 15,0 mkr avsätts till Resultatutjämningsreserven
Förslag
Tilläggsförslag från ordförande; av 2021 års resultat görs öronmärkningar på totalt
11 525 enligt specifikation på sid 49 i årsredovisningen.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 33

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-03-16

Beslutsgång
1. Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslaget.
2. Ordförande frågar om sitt eget tilläggsförslag och konstaterar att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslaget.
______
Beslut till:
Revisorerna (FÅ)
Ekonomichef (FK)
Förvaltningschefer (FK)
Kommunstrateg (FK)
Personalchef (FK)
Controller (FK)

Utdragsbestyrkande
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Ks § 37

2022-03-16
Dnr KS.2022.13

Anslag för förändring av hyror och kapitalkostnader
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Driftanslagen till nämnderna ändras enligt följande
Kommunstyrelsen
- 459 tkr
Utbildningsnämnden
16 511 tkr
Vård- och omsorgsnämnden
4 167 tkr
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
1 429 tkr
Kultur- och fritidsnämnden
961 tkr
2. Anslagsökningen på 22 609 tkr finansieras via anslagna medel hos
finansförvaltningen
Sammanfattning
Budgeten för ökade kapitaltjänstkostnader finns anslagna hos finansförvaltningen i
Mål och budget 2022. Enligt budgetreglerna ska sedan kapitaltjänstkostnader som
uppkommer utifrån de investeringar som blivit genomförda överföras till respektive
nämnds driftbudget kommande år. Genom att interna hyror höjs så fördelas
kostnader för fastighetsinvesteringarna ut till respektive verksamhetsnämnd.
Förslag till förändrade budgetramar
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

- 459 tkr
16 511 tkr
4 167 tkr
1 429 tkr
961 tkr

Summa

22 609 tkr

Anslagsökningen finansieras via centralt anslagna medel hos finansförvaltningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse tilläggsanslag för höjda hyror och höjda kapitalkostnader 2022

Utdragsbestyrkande
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Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Förändra driftanslagen till nämnderna enligt följande
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

- 459 tkr
16 511 tkr
4 167 tkr
1 429 tkr
961 tkr

Summa

22 609 tkr

Anslagsökningen på 22 609 tkr finansieras via anslagna medel hos
finansförvaltningen
Beslutsgång
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslaget.
______
Beslut till:
Fastighetsekonom (FK)
Controller (FÅ)
Ekonomichef (FK)
Verksamhetsekonom UN (FÅ)
Verksamhetsekonom VON (FÅ)
Verksamhetsekonom MSN (FÅ)
Verksamhetsekonom KFN (FÅ)

Utdragsbestyrkande
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Ks § 38

Dnr KS.2022.33

Ändrad PO pålägg
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
3.

Godkänna ändring för beräkning av PO-pålägg från 40,15% till 39,25%

4.

Godkänna omfördelning av budgetramen på sammanlagt 3 458 tkr från
nämndernas budget till kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter för
lägre kostnader för PO-pålägg, enligt följande tabell:
Kommunstyrelsen

369 tkr

Utbildningsnämnden

1 406 tkr

Vård- och omsorgsnämnden

1 543 tkr

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

65 tkr
75 tkr

Sammanfattning
Oxelösunds kommun följer SKR:s rekommendation för beräkning av PO-pålägg. I
mål- och budget 2022–2024 har nämnderna tilldelats budget för
personalomkostnader beräknat på ett PO-pålägg på 40,15%. Efter att mål- och
budget har antagits av kommunfullmäktige har SKR beslutat om ett förändrat POpålägg från 40,15% till 39,25%. Huvudanledningen är ökningen av
inkomstbasbeloppet för år 2022 i jämförelse med prognos, vilket medför att
kostnaderna för den förmånsbestämda pensionen blir lägre än tidigare
bedömningar. Förslag till ändrat PO-pålägg och medföljande omfördelning av
budgetram innehåller följande förändringar:
Kommunstyrelsen

369 tkr

Utbildningsnämnden

1 406 tkr

Vård- och omsorgsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

1 543 tkr
65 tkr

Kultur- och fritidsnämnden

75 tkr

Omfördelning av budgetramen på sammanlagt 3 458 tkr föreslås omfördelas till
kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter. Om förslaget beslutas innehåller
Kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter 7 507 tkr (ursprunglig summa
4 049 tkr + 3 458 tkr).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks Ändrat PO pålägg för 2022

Utdragsbestyrkande
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Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna ändring för beräkning av PO-pålägg från 40,15% till 39,25%
2. Godkänna omfördelning av budgetramen på sammanlagt 3 458 tkr från
nämndernas budget till kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter för lägre
kostnader för PO-pålägg, enligt följande tabell:
Kommunstyrelsen

369 tkr

Utbildningsnämnden

1 406 tkr

Vård- och omsorgsnämnden

1 543 tkr

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

65 tkr
75 tkr

Beslutsgång
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslaget.
______
Beslut till:
Controller (FÅ)
Verksamhetsekonomer UN, VON, MSN, KFN (FÅ)
Ekonomichef (FK)
Personalchef (FK)
Verksamhetschefer UN, VON, MSN, KFN (FK)

Utdragsbestyrkande
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Ks § 39

Dnr KS.2021.116

Avgifter för kulturskolan 2022
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Informationen godkänns.
2. Föreslagna avgifter för kulturskolan 2022 fastställs.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde 2022-11-10, § 104, merparten av föreslagna taxor
och avgifter för utbildningsnämndens verksamhet 2022.
Kommunfullmäktige valde också att återremittera den del av ärendet som berörde
avgifter för kulturskolan för att få ytterligare information om kostnader.
Utbildningsförvaltningen har lämnat en information med kommentarer över
kulturskolans intäkter och utgifter.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att informationen godkänns samt att avgifter
2022 för kulturskolan fastställs enligt tidigare framskrivet förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ksf 2022-02-23
Underlag från UF 2022-02-23.docx
Bilaga 2022-03-16, Protokoll från utbildningsnämnden 2021-04-26, § 18.pdf
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Informationen godkänns.
2. Föreslagna avgifter för kulturskolan 2022 fastställs.
Beslutsgång
Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslaget.
______
Beslut till:
Utbildningsnämnden (FÅ)
Kanslichef (FK

Utdragsbestyrkande

