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Britt-Marie Sundqvist (SD)
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Anders Stenberg (M)

Icke tjänstgörande ersättare
Catrin Alfredsson (S) §§ 131-137,140-147, Rebecka Englund (KD) §§ 131-137, 140 och Lennart
Hellström (M) §§ 131-137,140-142, 144-149,156.

Övriga deltagare
Kommundirektör Rolf Persson, utvecklingschef Lars Ljung, upphandlingschef Leif Johansson § 131,
132, ekonomichef Eva Svensson §§ 131-135, ekonom Kerstin Nilsson §§ 131-134, bildningsnämndens ordförande Magnus Larsson § 133, t f bildningschef Lotta Lindgren § 133, ekonom
Jesper Oscarsson § 133, ekonom Ann-Katrin Pettersson § 133, ekonom Kristina Danielsson § 134,
finansekonom Lars Andersson §§ 134-135, räddningschef Morgan Olsson § 134, personalchef EvaCarin Öhlin §§ 134-140, IT-chef Tomas Karlsson §§136,137, bredbandssamordnare Curt Tyrberg
§§ 136,137, sektionschef AF Michal Ulatowski § 141, arbetsmarknadschef Mats Johansson § 141,
mark- och exploateringsstrateg Göran Landenius §§ 144-149 samt kommunsekreterare Per Nygren.

Paragrafer

Justeringens plats och tid

§§ 131-157

Stadshuset 2017-06-26

Eva-Marie Hansson (M)
Ordförande, dock ej § 152

Lena Granath (V)
Ordförande § 152

Anton Sejnehed (S)
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Per Nygren
Sekreterare

Anslag
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen
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Anslaget sätts upp: 2017-06-27
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Dnr KS 2017/000633-1

Information från Upphandlingsenheten
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras som mottagen.

Dagens sammanträde
Leif Johansson, upphandlingschef vid Upphandlingsenheten i Västerviks kommun, informerar om
följande:






Upphandlingsadministrationen.
Genomförda upphandlingar.
Pågående upphandlingar.
Kommande upphandlingar som berör Oskarshamns kommun.
Hur uppföljningar genomförs av gjorda upphandlingar.



Utbildningsträffar förvaltningsnivå (Kan genomföras 15 september till 15 november samt 15
januari till 15 mars.)
Inköpscentralen ser att det kan brista ute i kommunerna kring hur man ska/bör göra/tänka när
det gäller:
- Att söka i inköpscentralens avtalsdatabas.
- Att använda centrala avtal t.ex. SKL Kommentus, Avropa och HBV avtal.
- Egen upphandling, direktinköp upp till 100 000 kr, tillvägagångssätt.

Ordföranden ställer proposition på att informationen noteras som mottagen och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/000525-1

Bildningsnämndens plan för att få ekonomin i balans
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras som mottagen.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 207-04-18, § 65, att ge bildningsnämnden i uppdrag att på kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-23 redovisa en plan för att få budgeten i balans.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-23 redovisade t f bildningschef Lotta Lindgren och
ekonom Jesper Oscarsson de beslut bildningsnämnden tagit med syfte att få sin ekonomi i balans.
I bokslutet april 2017 var avvikelsen mot budget för bildningsnämnden -14,2 mkr.
Kommunstyrelsen beslutade att notera informationen som mottagen samt att ge bildningsnämnden i
uppdrag, att på kommunstyrelsens sammanträde 2017-06-20, redovisa hur arbetet fortskrider med
att få ekonomin i balans.

Dagens sammanträde
Bildningsnämndens ordförande Magnus Larsson (C), t f bildningschef Lotta Lindgren och ekonom
Jesper Oscarsson redovisar hur arbetet fortskrider med att få ekonomin i balans för bildningsnämnden.
I bokslutet maj 2017 är avvikelsen mot budget för bildningsnämnden -12,2 mkr.
Ordföranden ställer proposition på att informationen noteras som mottagen och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 207-04-18, § 65.
Åtgärder budget i balans 23 maj 2017.
Kommunstyrelsen 2017-05-23, § 103.

Skickas till
Bildningsnämnden
Ekonomiavdelningen, kommunkontoret
kommundirektören

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/000075-1

Månadsbokslut maj 2017
Kommunstyrelsens beslut
Redogörelserna noteras som mottagna.

Ärendet
Månadsbokslut per 31 maj 2017 inklusive årsprognos har sammanställts. Periodens resultat uppgår
till 57,0 mkr där framförallt finansnettot, men även skatteintäkter och generella statsbidrag påverkar.
Årets resultat prognostiseras till +41,9 mkr, en positiv budgetavvikelse med +26,8 mkr. Avvikelse
gentemot budget finns för bildningsnämnden med -12,2 mkr, för teknisk nämnd skattefinansierad
verksamhet -2,0 mkr, för socialnämnden -0,5 mkr samt för strategi- och näringslivsenheten med
+1,4 mkr och kommunkontoret med 0,5 mkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag avviker +13,6
mkr. Finansnettot beräknas inbringa +26,0 mkr mer än budgeterat.
Investeringarna prognostiseras till 328,4 mkr för hela 2017. Det är 46,9 mkr lägre än budgeterat. Det
är VA-investeringar knutna till The Circle Resort och upprustningen av Figeholms avloppsreningsverk som beräknas bli 37,0 mkr lägre än budgeterat. Gotlandsrangeringen och Resecentrum
finansieras dels av kommunen, dels av SKB via Mervärdesavtalet.
Delmålet för 2017 vad gäller nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag
uppfylls i prognosen, däremot inte nyckeltalet vad gäller de skattefinansierade investeringarnas
maximala storlek.

Dagens sammanträde
Ekonomichef Eva Svensson och ekonom Kristina Danielsson redogör för månadsbokslut maj 2017
för hela kommunens verksamhet.
Finansekonom Lars Andersson redogör för kommunens finansiella situation och aktuell
kapitalförvaltning.
Räddningschef Morgan Olsson redogör för månadsbokslut maj 2017 för räddningstjänstens
verksamhet. Utfallet är något positivt (+350 tkr), men i helårsprognosen beräknas resultat till plus
minus noll. Faktorer som påverkar under sommaren är högre personalkostnader samt att det är
”skogsbrandssäsong”. Även måluppfyllelsen för räddningstjänsten, som är god, redovisas.
Ordföranden ställer proposition på att redogörelserna noteras som mottagna och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
-

Månadsbokslut maj 2017.
Tjänsteutlåtande, kommunkontoret, 2017-06-15.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-06-20
§ 134 fortsättning

Skickas till
Ekonomiavdelningen, kommunkontoret
Räddningstjänsten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/000557-1

Återrapportering internkontroll 2016
Kommunstyrelsens beslut
Återrapporteringen av internkontrollen som genomförts enligt internkontrollplanerna 2016 i
nämndernas och styrelsens verksamheter godkänns.

Ärendet
Bakgrund
Intern kontroll är en viktig del av kommunens styrsystem. Syftet är att upprätthålla en
tillfredsställande intern kontroll som med en rimlig grad av säkerhet säkerställer:
 En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer.
Enligt kommunallagen ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten
bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Kommunstyrelsen har med sin uppsiktsplikt ansvar för att leda
och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders
verksamhet.
I kommunfullmäktiges regler om ekonomi- och verksamhetsstyrning finns ett avsnitt om intern
kontroll där det bl.a framgår syfte och styrningen kring den interna kontrollen. Ekonomiavdelningen
har tagit fram en kommungemensam internkontrollprocess med kommungemensamma blanketter. I
processen analyseras risker, kontrollpunkter granskas, brister noteras, åtgärdas och återrapporteras. Ekonomiavdelningen tillhandahåller även utbildning till nämnder och förvaltningar.

Återrapportering av 2016 års internkontroll
Återrapportering av utfallet har redovisats i nämnderna. Styrelsen får återrapportering om sina och
nämndernas verksamheter i denna sammanställda återrapportering. Slutrapporter redovisas i bilaga.
Samtliga internkontroller har genomförts utifrån ett begränsat urval. Utfallet har bedömts utifrån detta
urval.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2017-01-06, från ekonomiavdelningen föreslås att återrapporteringen av
internkontrollen som genomförts enligt internkontrollplanerna 2016 i nämndernas och styrelsens
verksamheter godkänns.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-06-07, § 99, beslut enligt ekonomiavdelningens
förslag.

Dagens sammanträde
Finansekonom Lars Andersson föredrar ärendet.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 135 fortsättning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteutlåtande, 2017-01-06, ekonomiavdelningen
Slutrapporter internkontroll 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07, § 99.

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/000583-2

Lägesrapport angående bredbandsutbyggnaden
Kommunstyrelsens beslut
Rapporterna noteras som mottagna.

Dagens sammanträde
IT-chef Tomas Karlsson lämnar rapport angående det fasta kopparnätet.
I slutet av 2018 kommer Telia avveckla tolv telestationer för det fasta kopparnätet i Oskarshamns
kommun. Nedläggningen påverkar abonnenter med fast telefoni via kopparförbindelser samt
bredband via ADSL.
Stationerna som avvecklas i Oskarshamns kommun är Baggetorps by, Bankhult, Bussvik, Flinshult,
Krokstorp, Krokshults by, Kulltorps gård, Lönhult, Mellingerum, Skrikebo, Skorpetorp och Skälsebo.
Bredbandssamordnare Curt Tyrberg rapporterar om läget gällande utbyggnaden av bredband i
Oskarshamns kommun. Större delen av områdena där det fasta kopparnätet avvecklas omfattas av
en planerad fiberutbyggnad som påbörjas under 2017. Dock kvarstår nordöstra delen av kommunen.
Kristdala byalag
- Övergått till IP-only och antalet abonnenter ökat från 300 till 450.
- Bör vara klart Q2 2018.
Björnhult byalag
- Drivs av byalaget i tät samverkan med Zitius, cirka 200 abonnenter.
- Bör vara klart Q2 2018.
Misterhult
- Misterhult byggs av Telia.
- Misterhult – Adriansnäs inkl Klintemåla byggs av IP-only?
Lösning för resten av landsbygden, kust och öar
- Kommunalt stöd, enligt befintligt regelverk, finansiering krävs.
- Extra åtgärder för öarna.
- Översyn av strategi och riktlinjer för bredband under hösten 2017.
Ordföranden ställer proposition på att rapporterna noteras som mottagna och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-06-20
§ 137
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Dnr KS 2017/000256-4

Publikt wi-fi
Kommunstyrelsens beslut
Kommunkontoret får i uppdrag att genomföra en förstudie med syfte att svara på varför
Oskarshamns kommun ska driva ett offentligt wi-fi på allmän plats, samt på vilka platser detta är
motiverat att ske om kommunen ska driva ett offentligt wi-fi.

Ärendet
I dagens alltmer digitala samhälle är vi uppkopplade mot internet mer eller mindre hela tiden och
efterfrågan på publikt wi-fi i olika sammanhang blir allt vanligare och ses ofta som en självklarhet.
Tidningen Dagens samhälle gjorde nyligen en undersökning som visar att mer än var fjärde kommun
har infört eller är på väg att införa publikt wi-fi för allmänheten i någon form. De kommuner som var
tidigt ute i sina satsningar har blivit ifrågasatta huruvida det är acceptabelt att en kommun erbjuder
dessa tjänster, men en prövning från Konkurrensverket rörande Helsingborgs stad för drygt ett år
sedan har varit vägledande och gjort att många kommuner vågat fortsätta med sina satsningar.
Nyttorna som kommunerna ser med publikt wi-fi är ofta service till besöksnäringen och möjligheten
att profilera sig, men många ser det också som viktigt ur ett demokratiskt perspektiv. Man anser att
tillgången till internet inte ska vara en klassfråga utan vem som helst ska kunna delta i det
demokratiska samtalet, utnyttja kommunens e-tjänster m.m. Att kunna flytta ut kontoret på stan är
ibland ett önskemål från näringslivet och bidrar till att stärka kommunens varumärke och attraktivitet.
Uppsala kommun har dessutom gjort en satsning på publikt wi-fi i stadskärnan tillsammans med
stadens handel.
I Oskarshamns kommun inleddes en satsning på publik wi-fi för ca 2 år sedan som en del i paketet
för centrumutveckling, vilket finansierades via SKB NU. Attraktiva Oskarshamn AB har ansvarat för
en investering på cirka 1 000 tkr som gjorts i samarbete med det lokala företaget ADB-Centrum,
varvid Attraktiva Oskarshamn AB därmed är nätägare. I dagsläget finns ett nät som täcker Stora och
Lilla Torget, Flanaden samt f.d. Resecentrum.
I anslutning till pågående stadsomvandling och de förändringar som är på gång i inre hamnen
kommer nu frågor in rörande publikt wi-fi och önskemål finns både för gästhamnen vid Brädholmen
samt ställplatsen för husbilar på Norra kajen. Nya Resecentrum är också en plats där det kan vara
önskvärt att ha publikt wi-fi Kristdala samhällsförening har också efterfrågat publikt wi-fi vid torget i
Kristdala.
Det är dock oklart vem som ska möta dessa förfrågningar då det finns olika intressenter och en
tillfällig wi-fi -grupp har därför bildats bestående av samhällsbyggnadschefen, marknadschefen,
tekniska chefen, IT-chefen samt VD:n för Attraktiva Oskarshamn AB. Det finns också ett antal andra
frågeställningar som behöver utredas inför en eventuell fortsatt satsning. Gruppen föreslår därför att
en förstudie ska genomföras i syfte att ta fram ett beslutsunderlag för fortsatt inriktning.
Förslaget bygger på att förstudien drivs av kommunens bredbandssamordnare i samråd med ITavdelningen och wi-fi -gruppen. Bredbandssamordnarens insats uppskattas till cirka 150 timmar och
föreslås finanseras inom ramen för befintlig investeringsbudget för bredbandsutbyggnaden.
Resultatet av förstudien beräknas vara klart under hösten 2017.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 137 fortsättning

Ärendets behandling
Kommunkontoret föreslår 2017-04-26, att en förstudie genomförs för att ta fram ett beslutsunderlag
för fortsatt inriktning rörande publikt wi-fi, samt att parallellt med detta låta Attraktiva Oskarshamn
utöka det befintliga nätet enligt bifogat förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-05-02, § 69, beslut enligt kommunkontorets förslag.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-23, § 113, att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens
sammanträde 2017-06-20.

Dagens sammanträde
IT-chef Tomas Karlsson föredrar ärendet.
Lena Granath (V) yrkar för Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet på
följande beslut:
-

Kommunkontoret får i uppdrag att genomföra en förstudie med syfte att svara på varför
Oskarshamns kommun ska driva ett offentligt wi-fi på allmän plats, samt på vilka platser detta är
motiverat att ske om kommunen ska driva ett offentligt wi-fi.

Mathias J Karlsson (L), Ingemar Lennartsson (KD), Anders Stenberg (M) och Britt-Marie Sundqvist
(SD) yrkar bifall till Lena Granaths (V) yrkande.
Ordföranden meddelar att Lena Granaths (V) yrkande och kommunkontorets förslag ska prövas mot
varandra och kommunstyrelsen godkänner detta.
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla Lena
Granaths (V) yrkande och avslå kommunkontorets förslag.

Beslutsunderlag
-

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-04, § 51.
Tjänsteutlåtande, Kommunkontoret 2017-04-26.
Uppdaterad karta Gästhamnen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-02, § 69.
Kommunstyrelsen 2017-05-23, § 113.

Skickas till
Kommunkontoret
Strategi- och näringslivsenheten
Tekniska kontoret
Samhällsbyggnadskontoret
VD:n för Attraktiva Oskarshamn AB

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-06-20
§ 138
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Dnr KS 2017/000467-4

Förstudie O-Ringen 2022
Kommunstyrelsens beslut
Oskarshamns kommun ställer sig positiv till att en förstudie om O-Ringen 2022 i Oskarshamn
genomförs av O-Ringen AB i nära samverkan med berörda parter.

Ärendet
O-Ringen är sedan 1965 (Tidigare 5 – dagars) världens största orienteringsarrangemang som
avgörs varje år i juli månad på olika platser. Arrangemanget samlar i genomsnitt 22 700 personer
varav 18 200 deltar i tävlingarna och tillsammans gör cirka 74 000 starter under en åttadagarsperiod.
Svenska Orienteringsförbundet äger varumärket O-Ringen, men har en egen organisation för
utveckling och drift av O-Ringen, O-Ringen AB. Kommande arrangörer utses cirka fyra år i förväg
och därefter ansvarar O-Ringen AB för hela genomförandet i nära dialog med värdkommunen och
orienteringsklubbarna.
Fakta om O-Ringen:
- Genomförs alltid vecka 30.
- Består av sju tävlingar i tre grenar.
- Är ett stort event och en familjefest.
- Har 18 200 deltagare och 74 000 starter.
- Planeras under fyra år och genomförs tack vare 75 000 ideella arbetstimmar.
- Är ett miljömärkt event sedan1999.
Efter dialog mellan O-Ringen AB, Smålands Orienteringsförbund, orienteringsklubbarna i Kalmar län
och den lokala orienteringsklubben SOK Viljan samt Attraktiva Oskarshamn AB har ett koncept för
att kunna arrangera O Ringen i Oskarshamn 2022 tagits fram. SOK Viljan har genomfört
medlemsmöten i frågan och styrelsen har den 10 april beslutat att säga ja till en förstudie inför att
eventuellt arrangera O-ringen i Oskarshamn 2022. Kontakter med de flesta av klubbarna i länet har
gett positiva svar om att gå vidare med en förstudie. För att klara arrangemanget så krävs ett
engagemang från många föreningar i hela länet/regionen och då inte enbart orienteringsklubbarna.
En förutsättning för arrangemanget är att Oskarshamns kommun går in som värdkommun och som
delfinansiär. Det innebär bland annat att kommunen behöver svara för en insats på 6 miljoner kronor
samt halva kostnaden för en gemensam projektledare, cirka 1,5 miljoner (tjänsten tillsätts våren
2019, 3-3,5 år i förväg). Totalt cirka 7-7,5 miljoner kronor. Värdkommunens åtaganden är centrala
och det kan antingen handla om att kommunen antingen kan betala 6 miljoner kronor eller utföra
tjänster (organisationens kompetens, arbetskraft eller materiel) åt O-Ringen AB upp till ett värde av 6
miljoner. Egna tjänster ska i så fall utföras till självkostnadspris. Kostnaden behöver i så fall beaktas i
verksamhetsplan och budget åren 2019-2022.
O-Ringen AB tar den ekonomiska risken, vilket innebär att bolaget kommer att:
- Kvalitetssäkra och godkänna konceptet
- Stå som part i värdkommunsavtalet och koordinera samarbetet med kommunen.
- Vara ansvarig arrangör för O-Ringen och därmed hålla i hela genomförandet.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-06-20

Sida 15

§ 138 fortsättning
Ett evenemang som O-Ringen genererar stora turistekonomiska intäkter i värdkommunen.
I genomsnitt uppgår den turistekonomiska effekten till 120 miljoner kronor. Marknadsvärdet för
platsen/destinationen är också högt. Den extra skatteintäkt som evenemanget bidrar med
uppskattas till cirka 8 miljoner kronor. Fördelarna för en region att få arrangera O-Ringen är flera,
såväl ekonomiskt som marknadsmässigt. Det gäller kommunerna, näringsliv/turism och
funktionärsföreningarna.
Som värdkommun och delfinansiär regleras relationerna mellan Oskarshamn kommun och
rättighetsinnehavaren, O-Ringen AB, genom ett avtal.
För Oskarshamns kommun handlar det i nuläget om att ta ställning till om en förstudie ska
genomföras, som bekostas av O-Ringen AB, och inleds i höst. Ett slutligt beslut från Oskarshamns
kommun om att ta på sig värdskapet för O-Ringen 2022 och teckna avtal förväntas efter förstudien i
april 2018. En arbetsgrupp tillsätts med representanter från berörda parter såsom SOK Viljan,
Oskarshamns kommun, Attraktiva Oskarshamn AB och O-Ringen AB.

Yttrande
Marknadschefen har varit i kontakt med Borås stad och Arvika kommun som värdkommuner 2015
respektive 2017. Bland annat framhålls det angelägna i att se O-Ringen som ett regionalt
evenemang och att regionförbund/motsvarande bejakar detta. Borås stad framhåller att deras
erfarenhet när de jämför stora evenemang, typ SM-veckan, friidrotts SM, är att O-ringen är det
absolut bästa man kan arrangera. En mycket proffsig organisation både centralt och lokalt lägger
grunden för ett bra arrangemang tillsammans med värdkommunen. Arvika kommun har i stort sett
använt egna personalresurser för genomförandet. Kommunen har också åtagit sig att ordna VAlösningen för den så kallade Arenastaden, som för övrigt är lokaliserad till en flygplats.
För att få en uppfattning om den totala samhällsekonomiska effekten av O-Ringen omräknad brutto
kommunal produkt (BKP) bifogas en rapport efter O-Ringen i Borås som utförts av konsultföretaget
Rubin Research .
Kontakter kommer att tas med Regionförbundet Kalmar län när det gäller deras medverkan och stöd
för att kunna genomföra ett så stort evenemang av regional karaktär.
Strategi- och näringslivsenheten anser att O-Ringen är ett arrangemang som kan bli en viktig del i
att utveckla och marknadsföra Oskarshamns kommun och regionen som en välkomnande plats för
stora tävlingsarrangemang. En förstudie bör därför genomföras. Kommunstyrelsens arbetsutskott
har informerats av VD Henrik Boström, O-Ringen AB, 2017-05-02.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2017-05-31, från strategi- och näringslivsenheten föreslås att Oskarshamns
kommun ställer sig positiv till att en förstudie om O-Ringen 2022 i Oskarshamn genomförs av ORingen AB i nära samverkan med berörda parter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-06-07, § 104, beslut enligt strategi- och näringslivsenhetens förslag.

Dagens sammanträde
Ingemar Lennartsson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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138 fortsättning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar
bifalla detta.

Protokollsanteckning
Britt-Marie Sundqvist (SD) meddelar att Sverigedemokraterna lämnar en protokollsanteckning i
ärendet, vilken biläggs till protokollet.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteutlåtande, 2017-05-31, från strategi- och näringslivsenheten.
Utökad samhällsanalys O-Ringen Borås 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-02, § 73.
O-Ringen AB 2017 v170502 - Oskarshamns kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07, § 104.

Skickas till
O-Ringen AB
Smålands Orienteringsförbund
Orienteringsklubben SOK Viljan
Attraktiva Oskarshamn AB

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-06-20
§ 139
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Dnr KS 2017/000555-1

Skyltprogram
Kommunstyrelsens beslut
1. Strategi- och näringslivsenheten, samhällsbyggnadskontoret och tekniska kontoret får i uppdrag
att ta fram ett nytt skyltprogram för hela Oskarshamns kommun i samverkan med berörda parter.
2. Skyltprogrammet ska kompletteras med en lathund för hur den som vill sätta upp en skylt ska gå
tillväga, och vad som gäller för olika typer av skyltar beroende på plats.

Ärendet
Sedan 2011 finns ett så kallat Stadsmiljöprogram, som godkänts av kommunstyrelsen. Programmet
strävar efter att uppnå följande mål:
- Oskarshamns stadsmiljöer ska upplevas enhetliga, vackra och trygga. De ska vara
av hög kvalitet, tillgängliga för så många som möjligt och vara driftseffektiva.
- Oskarshamns centrums attraktivitet som handelsplats och mötesplats ska stärkas.
I inre stadskärnan ska fotgängartrafiken gynnas för att få ett mer levande centrum.
Stadsmiljöprogrammet innehåller bland annat ett avsnitt benämnt ”Stadens skyltar och vägvisningar”. Programmet omfattar allmänna skyltar som finns på allmän plats, t ex trafikskyltar och
vägvisare för gående.
För vägledning kring butiksskyltar, reklamskyltar, affischtavlor och affischskyltar samt skylt-belysning
med mera finns ett skyltprogram framtaget av stadsbyggnadskontoret 2005. Trafikskyltar och
vägmärken utgör ofta markanta inslag i stadsmiljön, men tillståndsprövas framför allt enligt plan- och
bygglagen, väglagen och berörs därmed inte av skyltprogrammet. En översyn av gällande
skyltprogram har tidigare planerats av samhällsbyggnadskontoret, men ej genomförts. Numera finns
en stadsarkitekt funktion.
Ansvarsmässigt rör skyltfrågorna ofta Trafikverket, länsstyrelsen och kommunen. När det gäller
Trafikverket och det som kallas vägområde är det Vägmärkesförordningen som gäller. Är det utanför
vägområdet så är det länsstyrelsen som beslutar om skyltar efter yttrande från kommunen.
När det gäller så kallad Brunvit turistvägvisning till olika besöksmål är det Trafikverket som beslutar
efter hörande av turismansvariga i länsturismgruppen på regionförbundet. Särskilda riktlinjer gäller
för denna typ av vägvisning.
Även om det mer och mer blir så att GPS- navigering används för lokalisering av platser så är det
fortfarande en mer detaljerade skyltning som krävs och efterfrågas.
Sedan några år har en Skyltgrupp verkat bestående av tjänstemän från tekniska kontoret,
samhällsbyggnadskontoret, fritidskontoret och strategi-och näringslivsenheten samt en representant
från Attraktiva Oskarshamn AB. Skyltgruppen har konstaterat att det finns ett behov av samordning
när det gäller frågor som rör skyltning både inom den kommunala organisationen och externt
gentemot olika aktörer. Attraktiva Oskarshamn AB har enligt avtalet med Oskarshamns kommun
som ett av sina ansvarsområden platsmarknadsföringsfrågor.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 139 fortsättning
I sammanhanget är det angeläget att klara ut ansvarsfrågor som rör skyltning och vilka beslutsvägar
och ingångar i den kommunala verksamheten som gäller om man har önskemål om skyltning. Hur
kan dessa frågor samordnas på ett bra sätt är en annan angelägen fråga. Samtidigt finns ett behov
av att förbättra informationen innan tillstånd ges. Det gäller att få sökanden att göra rätt från början
för att undvika fel och eventuell irritation efteråt.
I samband med flyttningen av busstrafiken från gamla till nya resecentrum i december 2016 fanns
det anledning att samordna informationsinsatserna och ordna tillfällig skyltning vid nya resecentrum
fram för olika trafikslag och parter. Det framkom också synpunkter om en otydlig och inte alltid
genomtänkt skyltning i staden och behov en mer samlad layout på olika skyltar om möjligt. Det kan
även handla om skyltningen från E 22 och Rv 37 in mot centrum och också de välkomstskyltar som
sattes upp i början på 2000- talet. Även skyltningen till befintliga och nya handelsområden är av
intresse.
Det finns även anledning och studera möjligheterna att i större utsträckning använda ny teknik och
digitala skyltar/tavlor och i det sammanhanget ett modernt resecentrum. Därmed kan resenärerna få
aktuell trafikinformation i realtid och besked om avgångstider, förseningar med mera. En dialog har
förts och förs med Kalmar Läns Trafik (KLT). Gärna i form av mer samlade informationstavlor för
olika trafikslag om möjligt. Vissa förberedelser för detta såsom el- och fiberkanalisation har gjorts i
samband med att det nya resecentrum byggdes och vid ombyggnaden av gamla stationshuset.
Således finns anledning att fundera på en mer genomtänkt skyltning framöver inte minst med
anledning av den omfattande stadsomvandling som pågår i Oskarshamn. Då finns det även behov
av att ett mer samlat nytt skyltprogram tas fram.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2017-05-29, från strategi- och näringslivsenheten föreslås att strategi- och
näringslivsenheten, samhällsbyggnadskontoret och tekniska kontoret får i uppdrag att ta fram ett nytt
skyltprogram för Oskarshamn i samverkan med berörda parter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-06-07, § 103, beslut enligt strategi- och näringslivsenhetens förslag.

Dagens sammanträde
Lena Granath (V) yrkar för Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet på
följande beslut:
-

Strategi- och näringslivsenheten, samhällsbyggnadskontoret och tekniska kontoret får i uppdrag
att ta fram ett nytt skyltprogram för hela Oskarshamns kommun i samverkan med berörda parter.

-

Skyltprogrammet ska kompletteras med en lathund för hur den som vill sätta upp en skylt ska gå
tillväga och vad som gäller för olika typer av skyltar beroende på plats.

Ordföranden meddelar att Lena Granaths (V) yrkande och arbetsutskottet förslag ska prövas mot
varandra och kommunstyrelsen godkänner detta.
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla Lena
Granaths (V) yrkande och avslå arbetsutskottets förslag.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 139 fortsättning

Beslutsunderlag
-

Tjänsteutlåtande, 2017-05-29, strategi- och näringslivsenheten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07, § 103.

Skickas till
Strategi- och näringslivsenheten
Samhällsbyggnadskontoret
Tekniska kontoret

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2017/000549-2

Personalfrämjande medel till Heltidsresan
Kommunstyrelsens beslut
500 000 kr av personalfrämjande medel (en miljon) används från och med augusti 2017, och
resterande summa överflyttas till 2018 för projektet Heltidsresan Oskarshamn.

Ärendet
Heltidsresan, Oskarshamns övergripande mål är att andelen medarbetare som är tillsvidareanställda
på heltid, och arbetar heltid, ska öka. I Kommunals avtal HÖK16 ställs krav på att Sveriges
kommuner tar fram en plan för hur andelen tillsvidaranställda på heltid och arbetande på heltid ska
öka. Frågan har tagits upp i personalpolitiska beredningsgruppen, verksamhetsledningen samt
CESAM.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2017-05-29, från kommunkontoret föreslås att 500 000 kr av personalfrämjande medel (en miljon) används från och med augusti 2017 och att resterande summa
överflyttas till 2018 för projektet Heltidsresan Oskarshamn.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-06-07, § 100, beslut enligt kommunkontorets förslag.

Dagens sammanträde
Personalchef Eva-Carin Öhlin redogör för ärendet.
Lena Granath (V) yrkar för Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet bifall till
arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteutlåtande, 2017-05-29, kommunkontoret.
Heltidsresan Oskarshamn – projektplan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07, § 100.

Skickas till
Kommunkontoret

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-06-20
§ 141
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Dnr KS 2017/000634-1

Information om läget på lokala arbetsmarknaden
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras som mottagen.

Dagens sammanträde
Michal Ulatowski, sektionschef vid AF, informerar om AF:s prognos och bland annat följande:
-

Arbetslösheten i Oskarshamns kommun är lägre än genomsnittet i Kalmar län.
Fler jobb tillkommer i nästan alla branscher.
Svårt att rekrytera till tjänster som inte är heltid.
För många lediga jobb föreligger svårigheter att rekrytera personal med rätt utbildning utbildningsbehov föreligger.
Bristen på arbetskraft fortsätter att stiga, vilket bromsar jobbtillväxten nästa år.
Behov föreligger av att flera olika aktörer samverkar med gemensamma insatser, för att få in fler
utrikesfödda på arbetsmarknaden.

Ordföranden ställer proposition på att informationen noteras som mottagen och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-06-20
§ 142
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Dnr KS 2017/000578-1

Beslutanderätt gällande "Miljömiljonen"
Kommunstyrelsens beslut
1. 80 000 kr från ”miljömiljonen” 2017 används för att täcka merkostnaden för att bygga trädäck
med lärkträ istället för tryckimpregnerat trä på förskolan nya Sidensvansen.
2. Kommundirektören får delegation att besluta om fördelning av medel från ”Miljömiljonen” upp till
2 prisbasbelopp efter rekommendation från ekokommunstyrgruppen.

Reservation
Mathias J Karlsson (L) och Ingemar Lennartsson (KD) reserverar sig mot beslutet gällande
beslutspunkt 1 till förmån för eget avslagsyrkande.

Ärendet
Den nya förskolan ”Nya Sidensvansen” har genomgående byggts för att vara giftfri och skapa en
hälsosam miljö för barn och vuxna som ska vistas där. 2016 tilldelades förskolan pengar från
Miljömiljonen för att täcka merkostnader kopplade till att välja kemikaliesmarta material och
inredning. För att även utemiljön ska vara giftfri behövs ytterligare 80 000 kr för att förskolans 100
kvadratmeter stora trädäck ska kunna byggas med lärkträ istället för tryckimpregnerat trä. Kärnvirke
av lärk har viss naturlig motståndskraft mot röta och kan därför användas som alternativ till
impregnerat virke.
Genom att inte använda tryckimpregnerat trä på förskolan undviks dels belastning på miljön på
grund av impregneringen och avfall från virket, dels undviks att barnen kommer i daglig kontakt med
impregneringen.
Ovanstående ärende visar på att det ur hanteringssynpunkt är angeläget att fördelning av anslag
från den s.k. ”Miljömiljonen” kan ske enkelt och i enlighet med de rutiner som gäller i kommunen
kring delegation. Anslag från ”miljömiljonen” bereds i ekokommunstyrgruppen, men kommunallagen
förhindrar att beslutanderätt kan ges till den nu aktuella gruppen. Detta får till konsekvens att ett
ärende om att ta del av anslaget måste överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
Förslag är att kommundirektören får delegation om att besluta om användning av anslaget upp till
2 prisbasbelopp (ca 90 000 kr).
Ekokommunstyrgruppen har berett ärendet.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2017-05-31, från strategi- och näringslivsenheten föreslås att:
1. 80 000 kr från ”miljömiljonen” 2017 används för att täcka merkostnaden för att bygga trädäck
med lärkträ istället för tryckimpregnerat trä på förskolan nya Sidensvansen.
2. Kommundirektören får delegation att besluta om fördelning av medel från ”miljömiljonen” upp till
2 prisbasbelopp.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-06-07, § 110, att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2017-06-20.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-06-20
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§ 142 fortsättning

Dagens sammanträde
Utvecklingschef Lars Ljung föredrar ärendet.
Lena Granath (V) yrkar för Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet bifall till
förslaget gällande beslutspunkt 1. Vidare att förslaget till beslutspunkt 2 ska ändras till: ”Kommundirektören får delegation att besluta om fördelning av medel från ”Miljömiljonen” upp till 2
prisbasbelopp efter rekommendation från ekokommunstyrgruppen.”
Anders Stenberg (M) yrkar bifall till förslaget gällande beslutspunkt 1 samt till Lena Granaths (V)
yrkande gällande ändring av beslutspunkt 2.
Mathias J Karlsson (L) och Ingemar Lennartsson (KD) yrkar avslag på förslaget gällande beslutspunkt 1 samt bifall till Lena Granaths (V) yrkande gällande ändring av beslutspunkt 2.
Britt-Marie Sundqvist (SD) yrkar bifall till förslagen gällande beslutspunkterna 1 och 2.
Efter avslutad överläggning meddelar ordföranden att först ska förslaget till beslutspunkt 1 behandlas. Lena Granaths (V) med flera yrkande om bifall och Mathias J Karlssons (L) och Ingemar
Lennartssons (KD) yrkande om avslag ska prövas mot varandra. Därefter ska förslaget till beslutspunkt 2 behandlas. Lena Granaths (V) med flera yrkande om ändring och Britt-Marie Sundqvist (SD)
yrkande om bifall ska prövas mot varandra.
Kommunstyrelsen godkänner denna propositionsordning.
Efter avslutat propositionsförfarande gällande förslaget till beslutspunkt 1 finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutar bifalla Lena Granaths (V) med flera yrkande och avslå Mathias J
Karlssons (L) och Ingemar Lennartssons (KD) yrkande.
Efter avslutat propositionsförfarande gällande förslaget till beslutspunkt 2 finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutar bifalla Lena Granaths (V) med flera yrkande och avslå Britt-Marie
Sundqvist (SD) yrkande.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteutlåtande, 2017-05-31, strategi- och näringslivsenheten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07, § 110.

Skickas till
Kommundirektören
Bildningsnämnden
Ekonomiavdelningen, kommunkontoret
Ekokommunstyrgruppen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017/000377-2

Ansökan om bidrag till Stångehamn stugförening yttrande
Kommunstyrelsens beslut
1. Begäran om bidrag till takbyte avslås med hänvisning till gällande avtal om ”Logen”.
2. Begäran projektbidrag till en lekyta på Stångehamn översänds till tekniska nämnden.
3. Förslaget om en eventuell vandringsled till Stångehamn, remitteras till arbetsgruppen för
vandringsleder med uppdrag att utreda och ta ställning till förslaget.

Jäv
Mathias J Karlsson (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Ärendet
Stångehamns Stugförening ansöker om ett kommunalt bidrag på 250 000 kronor. De sökta medlen
avses att användas som delfinansiering i tre projekt. Det ena gäller byte av tak på Stångehamns
samlingsplats ”Logen”. Det andra är att anlägga en lekyta som kan fungera som en naturlig
samlingsplats för unga. Det tredje projektet är en vandringsled som förbinder Kristinebergsudd
(söder Mysingsö) och Stångehamn.
Oskarshamns kommun är ägare till den aktuella Logen som ingår i Stångehamn 1:20. 2009-01-01
tecknande tekniska kontoret ett hyreskontrakt med Stångehamn stugförening om förhyrning. Avtalet
är löpande med 3 månaders uppsägningstid. Av avtalet framgår att föreningen hyr lokalen i befintligt
skick och att föreningen svarar för allt inre och yttre underhåll. Som kompensation är hyran satt till
0 kr. Lokalen betraktas inte av kommunen som en allmän samlingslokal utan är en föreningslokal för
stugföreningens verksamhet.
Tekniska nämnden är den nämnd i kommunen som ansvarar för lekplatser och liknande anläggningar. Denna del av ansökan föreslås därför bli översänd till tekniska nämnden för behandling.
En vandringsled mellan Kristinebergsudd och Stångehamn i enlighet med ansökan kan vara av
intresse för friluftslivet och folkhälsan. I kommunen finns en arbetsgrupp som har till uppgift att
planera, utveckla och vidmakthålla vandringsleder. Det gäller t.ex Ostkustleden. Frågan om en
vandringsled till Stångehamn föreslås bli överlämnad till arbetsgruppen för utredning. Arbetsgruppen
får efter fullgjort uppdrag återkomma till kommunstyrelsen med redovisning och eventuellt förslag.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2017-05-31, från strategi- och näringslivsenheten föreslås följande
beslutspunkter:
-

Med hänvisning till gällande avtal om ”Logen” avslå begäran om bidrag till takbyte.

-

Översända till tekniska nämnden begäran projektbidrag till en lekyta på Stångehamn.

-

Remittera till arbetsgruppen för vandringsleder med uppdrag att utreda och ta ställning till
förslaget om en eventuell vandringsled till Stångehamn.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-06-20

Sida 25

§ 143 fortsättning
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-06-07, § 108, beslut enligt strategi- och
näringslivsenhetens förslag.

Dagens sammanträde
Utvecklingschef Lars Ljung föredrar ärendet.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteutlåtande, 2017-05-31, strategi- och näringslivsenheten.
Ansökan från Stångehamns Stugföreningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07, § 108.

Skickas till
Strategi- och näringslivsenheten
Tekniska nämnden
Arbetsgruppen för vandringsleder
Stångehamns Stugförening

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-06-20
§ 144

Sida 26

Dnr KS 2016/000828-2

Förslag till förvärv av fastigheten Snickeriet 3
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Förslaget till köpekontrakt godkänns.
2. Finansiering sker genom att 3,7 mkr tas i anspråk från strategi- och näringslivsenhetens budget
för utvecklingsområden för 2017.

Ärendet
För att möjliggöra utvecklingen av handelsplatsen på kv. Snickeriet har förhandlingar förts med
fastighetsägarna till Snickeriet 2, OH Elektronik AB, samt Snickeriet 3, Skanska Sverige AB.
Förslag till avtal angående förvärv av Snickeriet 2 kommer till kommunstyrelsens sammanträde i
augusti.
Bägge fastigheterna är placerade längs E22.
Snickeriet 3 har en tomtareal på 9038 kvm. Enligt markundersökningar är marken förorenad sedan
50-talet då platsen var en kommunal soptipp. Marksaneringskostnaden är beräknad till 3,0 mkr och
finns med i driftbudgeten.
Säljaren kommer att ta bort sina kontorsmoduler innan kommunen tar över fastigheten.
Köpeskillingen är 3,7 mkr. Kommunens tillträde är 2018-10-01. Köpekontraktet gäller under
förutsättning att Skanskas avtal om plangenomförande på Storskogens industriområde upphör att
gälla 2018-10-01.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2017-06-15, från strategi- och näringslivsenheten föreslås att förslaget till
köpekontrakt godkänns. Vidare att finansiering sker genom att 3,7 mkr tas i anspråk från strategioch näringslivsenhetens budget för utvecklingsområden för 2017.

Dagens sammanträde
Mark- och exploateringsstrateg Göran Landenius föredrar ärendet.
Ordföranden ställer proposition på strategi- och näringslivsenhetens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteutlåtande, 2017-06-15, strategi- och näringslivsenheten.
Köpekontrakt Skanska version 2017-06-12 inklusive bilagor.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-06-20
§ 145

Sida 27

Dnr KS 2017/000614-1

Förslag till överenskommelse med Skanska Sverige AB
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Förslaget till överenskommelse godkänns.

Ärendet
Skanska Sverige AB har ett avtal om plangenomförande på del av fastigheten Oskarshamn 3:4,
Storskogens industriområde. Enligt avtalet från 2002 ska företaget iordningställa området för
industriändamål. Avtalet förlängdes med ett Tilläggsavtal 2008.
Färdigställandetiden av industriområdet är enligt avtalet beroende på om det finns erforderlig
avsättning för bergmassorna. Ingen del av området är iordningställt utan består idag av upplagsytor
för överskottsmassor och asfaltmassor. Asfaltmassorna ska enligt överenskommelsen vara
bortforslade innan kommunens tillträde 2018-10-01.
Området är planlagt som industrimark och är av strategiskt betydelse för planerad kombiterminal och
infrastrukturarbeten.
Överenskommelsen gäller under förutsättning att kommunen förvärvar fastigheten Snickeriet 3.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2017-06-15, från strategi- och näringslivsenheten föreslås att förslaget till
överenskommelse godkänns.

Dagens sammanträde
Mark- och exploateringsstrateg Göran Landenius föredrar ärendet.
Ordföranden ställer proposition på strategi- och näringslivsenhetens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteutlåtande, 2017-06-15, strategi- och näringslivsenheten.
Överenskommelse version 2017-06-12.
Bilaga 1 Avtal om plangenomförande 2002.
Bilaga 2 Tilläggsavtal till avtal om plangenomförande 2008.
Bilaga 3 Industritomt karta.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-06-20
§ 146

Sida 28

Dnr KS 2017/000609-1

Förslag till avtal Saft AB samt förvärv av Jungner 1
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Förslaget till avtal Saft AB godkänns.
2. Förslag till Köpekontrakt Jungner 1 godkänns.
3. Finansiering om totalt 4,8 mkr sker genom strategi- och näringslivsenhetens investeringsbudget
2017-2018 för Inre hamnen.

Ärendet
I arbetet med den nya detaljplanen för Norra inre hamnen etapp 2 behöver ett vägalternativ för
transporter av farligt gods säkerställas. Syftet är att Jungnergatan ska vara ett alternativ till Norra
Strandgatan om denna gata skulle vara blockerad av exempelvis något evenemang i den nya
Hamnparken. Saft AB är ägare av berörd del av Jungnergatan.
Saft AB å sin sida behöver ha plats för sina inkommande lastbilstransporer till fabriken samt
parkeringsplatser för sina anställda. Om området, gatan, övergår till kommunen försvinner denna
framtida utbyggnadsmöjlighet för Saft AB.
En förutsättning för avtalet är att kommunen förvärvar grannfastigheten Jungner 1 av Ceena AB.
Kommunen river befintlig byggnad och iordningställer nya parkeringsplatser som kompensation för
Safts förlorade gatuområde.
Kostnader: Kommunen förvärvar av Saft AB berörd del av Jungnergatan, cirka 1084 kvm för 290
kronor per kvm eller cirka 314 tkr.
Kommunen förvärvar Jungner 1 av Ceena AB enligt förslag till köpekontrakt för 2,9 mkr. Kommunen
river byggnad och iordningställer marken till parkeringsplatser med mera för 1,55 mkr.
Intäkter: Saft AB hyrköper därefter Jungner 1 av kommunen under en 10 års period för totalt 2,0
mkr.
Netto: Kommunens totala kostnad blir cirka 2,8 mkr.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2017-06-15, från strategi- och näringslivsenheten föreslås följande:
-

Förslaget till avtal Saft AB godkänns.

-

Förslag till Köpekontrakt Jungner 1 godkänns.

-

Finansiering om totalt 4,8 mkr sker genom strategi- och näringslivsenhetens investeringsbudget
2017-2018 för Inre hamnen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-06-20

Sida 29

§ 146 fortsättning

Dagens sammanträde
Mark- och exploateringsstrateg Göran Landenius föredrar ärendet.
Ordföranden ställer proposition på strategi- och näringslivsenhetens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteutlåtande, 2017-06-15, strategi- och näringslivsenheten.
Förslag till avtal Saft AB.
Bilaga 1. Situationsplan S 1 2016 09 07.
Bilaga 2. Ledningskarta L 1 2016 09 07.
Förslag till köpekontrakt Jungner 1.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-06-20
§ 147

Sida 30

Dnr KS 2017/000612-1

Förslag till markanvisningsavtal Brädholmen kvarter 3
och kvarter 4
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Förslaget till markanvisningsavtal Brädholmen kvarter 3 och kvarter 4 godkänns.

Ärendet
En markanvisningstävling har varit utlyst för bostadsbebyggelse och verksamheter inom första
etappen, innehållande fyra stycken kvarter, på Brädholmen i inre hamnen.
Kuststaden Projektutveckling AB bedömdes bäst uppfylla de krav på bebyggelsens gestaltning och
de krav som ingick i tävlingsförutsättningarna för kvarter 3 och kvarter 4. Kronjuvelen är kvarter 4.
Kommunfullmäktige har sedan tidigare, 2016-04-11, beslutat om priset per kvm BTA.
Avsikten med markanvisningen är att kommunen och företaget tillsammans ska verka för att kvarter
3 och kvarter 4 planläggs för ny bebyggelse med cirka 50-70 stycken lägenheter och cirka 450 kvm
verksamheter.
Markanvisningen innebär att företaget har en option att ensam förhandla med kommunen om
överenskommelse om exploatering inklusive köpeaval för kvarter 3 och kvarter 4.
Markanvisningens giltighet är till 2019-08-31.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2017-06-15, från strategi- och näringslivsenheten föreslås att förslaget till
markanvisningsavtal Brädholmen kvarter 3 och kvarter 4 godkänns.

Dagens sammanträde
Mark- och exploateringsstrateg Göran Landenius föredrar ärendet.
Ordföranden ställer proposition på strategi- och näringslivsenhetens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2017-06-15, strategi- och näringslivsenheten
Kuststaden Markanvisningsavtal 20170505.
Bilaga 1 Karta.
Bilaga 2 Hållbarhetsprogram.
Bilaga 3 Preliminär tidplan.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-06-20
§ 148

Sida 31

Dnr KS 2017/000615-1

Förslag till försäljning av fastigheten Myran 7
Kommunstyrelsens beslut
Mark- och exploateringsstrategen får i uppdrag att på delegation avyttra fastigheten Myran 7 för
100 000 kronor.

Ärendet
En fastighetsägare som äger ett antal fastigheter i kv. Myran i centrala Oskarshamn önskar förvärva
den kommunala grannfastigheten Myran 7. Fastighetsägarens fastigheter är markerade med röd
kantlinje och Myran 7 med blå kantlinje enligt tomtkarta.
Fastigheten Myran 7 har en tomtstorlek på 167 kvm och består av en kraftigt sluttande berghäll. Det
finns ingen möjlighet för allmänheten att ta sig till fastigheten utan att passera privata fastigheter.
Fastigheten är värderad till 512 kronor per kvm eller ca 86 tkr.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2017-06-15, från strategi- och näringslivsenheten föreslås att Mark- och exploateringsstrategen får i uppdrag att på delegation avyttra fastigheten Myran 7 för 100 000 kronor.

Dagens sammanträde
Mark- och exploateringsstrateg Göran Landenius föredrar ärendet.
Ordföranden ställer proposition på strategi- och näringslivsenhetens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteutlåtande, 2017-06-15, strategi- och näringslivsenheten.
Tomtkarta.

Skickas till
Mark- och exploateringsstrategen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-06-20
§ 149

Sida 32

Dnr KS 2017/000613-1

Förslag till friköp av Arrendetomter samt försäljning
av tomt med byggnad kv. Ador Figeholm
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Tomt 1 och tomt 2 avyttras för 100 000 kronor.
2. Tomt 3 och tomt 4 avyttras för 150 000 kronor.
3. Tomt 5 med byggnad avyttras via mäklare med utgångspris av 200 000 kronor.

Ärendet
Tekniska kontoret vill sälja fyra stycken arrendetomter och en tomt med byggnad i kvarteret Ador i
Figeholm. Arrendatorerna har önskemål om att få friköpa tomterna.
Byggnaderna som står på de fyra arrendetomterna ägs av respektive arrendator. Kommunen har en
tomt med byggnad där hyresgästen tidigare sagt upp sitt hyreskontrakt.
Området, som de fem tomterna finns på, är enligt detaljplan ett reservat för kulturhistoriska
värdefulla byggnader.
Tomterna är värderade av Värderingsbyrån i Kalmar. MEX gruppen vill höja priset med hänsyn till
det attraktiva läget. MEX gruppen föreslår också att tomten med byggnad avyttras via mäklare med
ett lägsta utgångspris av 200 000 kronor. Byggnaden är i stort behov av renovering. Tomtindelning
enligt kartbilaga.
Tomt

Värdering, kronor

MEX gruppens förslag, kronor

Tomt 1, 238 kvm
Tomt 2, 258 kvm
Tomt 3. 411 kvm
Tomt 4, 438 kvm
Tomt 5, 546 kvm

45 000
47 000
56 000
62 000
69 000

100 000
100 000
150 000
150 000
200 000 utgångspris via mäklare

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2017-06-15, från strategi- och näringslivsenheten föreslås att tomt 1 och tomt 2
avyttras för 100 000 kronor, att tomt 3 och tomt 4 avyttras för 150 000 kronor. Vidare att tomt 5 med
byggnad avyttras via mäklare med utgångspris om 200 000 kronor.

Dagens sammanträde
Mark- och exploateringsstrateg Göran Landenius föredrar ärendet.
Ordföranden ställer proposition på strategi- och näringslivsenhetens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-06-20

Sida 33

§ 149 fortsättning

Beslutsunderlag
-

Tjänsteutlåtande, 2017-06-15, från strategi- och näringslivsenheten
Kartbilaga.
Tomtindelning.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-06-20
§ 150

Sida 34

Dnr KS 2017/000566-1

Modell för övergripande resursfördelning landsbygdsmedel
Kommunstyrelsens beslut
1. Resursfördelningsmodellen ska tas upp på kommunstyrelsens sammanträde 2017-09-19.
2. De ansökningar som har inkommit innan dagens sammanträde, 2017-06-19, ska behandlas på
kommunstyrelsens sammanträde 2017-08-22.

Ärendet
Oskarshamn har sedan 2017 valt att satsa 2 miljoner på landsbygden – en satsning som innebär
stora möjligheter men också nya åtaganden. Hur kan Oskarshamns kommun, i nära samarbete med
landsbygdens aktörer, fördela medel på bästa sätt för maximerad effekt? Hur uppmuntrar och stöttar
kommunen lokalt engagemang och kreativitet – samtidigt som det blir en tydlighet i det strategiska
arbetet kopplat till kommunala, regionala och nationella initiativ och styrdokument?

Bakgrund
Under sommaren 2017 genomförs en övergripande kartläggning av kust och skärgårdsområdet som
under hösten kommer att kopplas till genomfört Visonsarbete, Turismstrategier, Kraftsamling, Kust
och skärgårdsprogram, regionala styrdokument samt lokala initiativ så som pågående arbete inom
samhällsföreningar och föreningar. Utifrån dessa olika delar förväntas strategiska genomförandeprojekt initierade av kommunen att påbörjas under hösten – efter samråd med interna och externa
samverkansgrupper.
Motsvarande arbete planeras att genomföras i inlandet – där förstudie påbörjas under hösten.
Det strategiska arbetet inom landsbygdsutveckling är i en uppbyggnadsfas och får därför,
tillsammans med förslag på budgetfördelning, ses som ett ”levande dokument” vilket innebär att
justeringar kan ske – dock med en tydlig viljeinriktning.
För att tydliggöra en viljeinriktning inom kommunens arbete föreslås en avsatt budget där
reserverade medel finns inom fyra huvudområden:

 Strategiska medel: I och med satsningen på en landsbygdsutvecklare har kommunen möjlighet
att i framtiden arbeta på ett långsiktigt strategiskt sätt när det gäller områdena utanför
Oskarshamns stad. För att göra detta på ett konsekvent och hållbart sätt föreslås medel
reserverads för förstudier, genomförandeprojekt och annat strategiskt arbete där initiativen utgår
från ett ”besöka, bo & leva, etablera & driva företag”-perspektiv där kommunen är drivande. Av
dessa medel avsätt en del för beslut på delegation.


Medel för 2 x fasta ansökningstillfällen, höst och vår ” Levande landsbygd!”: ”Fria” medel avsatta
för lokala initiativ och ansökningar. Ansökningarna tas upp i interna samverkansgruppen för
viktning och prioritering innan förslag om prioritering presenteras.



Bidrag samlingslokaler. Bidrag till samlingslokaler föreslås att flyttas från bildningsnämnd/fritid
för att samlas under landsbygdsutveckling/STEN - för bättre översikt .



Övriga eventuella årligen återkommande mindre föreningsbidrag.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-06-20

Sida 35

§ 150 fortsättning

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2017-06-01, från strategi- och näringslivsenheten föreslås att landsbygdsutvecklaren får i uppdrag att utifrån redovisad grundstruktur ta fram förslag på budgetfördelning av
de medel som finns avsatta för utveckling av mindre tätorter och landsbygd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-06-07, § 106, beslut enligt strategi- och näringslivsenhetens förslag.

Dagens sammanträde
Tommy Skoog (C) yrkar för Centerpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att
resursfördelningsmodellen ska tas upp på kommunstyrelsens sammanträde 2017-09-19. Vidare att
de ansökningar som har inkommit innan dagens sammanträde, 2017-06-19, ska behandlas på
kommunstyrelsens sammanträde 2017-08-22.
Ordföranden meddelar att arbetsutskottets förslag och Tommy Skoogs (C) yrkande ska prövas mot
varandra och kommunstyrelsen godkänner detta.
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla Tommy
Skoogs (C) yrkande och avslå arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteutlåtande, 2017-06-01, från strategi- och näringslivsenheten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07, § 106.

Skickas till
Strategi- och näringslivsenheten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-06-20
§ 151

Sida 36

Dnr KS 2017/000567-1

Investering i en vassklippare
Kommunstyrelsens beslut
1. En vassklippare köps in enligt offert för 53 960 kr exklusive moms.
2. Finansiering sker genom kommunens medel för landsbygdsutveckling.
3. Våneviks samhällsförening ges i uppdrag att, enligt egen önskan, förvalta vassklipparen.

Ärendet
I Oskarshamns kommun är behov av vassklippning i förebyggande och underhållande syfte ett
återkommande ämne där ideella krafter ofta är de som medverkar till att återställa, bevara och vårda
områdena – i samråd med länsstyrelsen och kommunen. I sammanhanget har behovet av mindre
vassklippare framkommit, en av kommunens miljösamordnare har bekräftat detta behov.

Bakgrund
Våneviks samfällighetsförening är en av de föreningar som arbetar med frågan, i detta fall vid den
skapade fisklekplatsen och rekreationsområdet kring Gloet i Vånevik som ligger i anslutning till
föreningen Hård Klangs vandringsleder. Båda områdena är utrustade med QR-koder.
Föreningen Våneviks samfällighetsförening har ansökt om medel för inköp av vassklippare, för att
bevara status av tidigare genomfört arbete. Föreningen har erbjudit sig att, utöver nyttjande, ta på
sig uppdraget att administrera och hantera för kostnadsfri utlåning av en av kommunen införskaffad
vassklippare som kan lånas ut till övriga föreningar i kommunen vid behov. På så sätt kan
allmännyttan av sökta medel maximeras.
Avtal med Våneviks samfällighetsförening sluts för nyttjande och förvaltande av klippare samt
kostnadsfri utlåning och hantering till andra föreningar. Vid ändrade förhållanden återgår
beslutanderätt till Oskarshamns kommun.
Allt nyttjande av utrustning vid vassklippning ska ske i samråd med berörda instanser – exempelvis
länsstyrelsen. Ansvar för samråd ligger på nyttjande förening.
Offert har begärts på en hydrauldriven frontmatad vassklippare med 1,2 m klippdjup. Pris 53 960 kr
exklusive moms.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2017-06-01, från strategi- och näringslivsenheten föreslås följande:
–

En vassklippare köps in enligt offert för 53 960 kr exklusive moms.

–

Finansiering sker genom kommunens medel för landsbygdsutveckling.

–

Våneviks samhällsförening ges i uppdrag att, enligt egen önskan, förvalta vassklipparen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-06-07, § 107, beslut enligt strategi- och näringslivsenhetens förslag.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-06-20

Sida 37

§ 151 fortsättning

Dagens sammanträde
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteutlåtande, 2017-06-01, från strategi- och näringslivsenheten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07, § 107.

Skickas till
Strategi- och näringslivsenheten
Ekonomiavdelningen, kommunkontoret
Våneviks samfällighetsförening

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-06-20
§ 152

Sida 38

Dnr KS 2017/000577-1

Oskarshamns kommun – Arbetsmarknadsenheten
stöder samt ingår i Rädda Barnens nationella
etableringsprojekt ”Vägen in”, för en lokal insats
under tolv månader
Kommunstyrelsens beslut
1. Oskarshamns kommun och Arbetsmarknadsenheten stöder samt ingår i Rädda Barnens
nationella projekt ”Vägen in” under tolv månader med start hösten 2017.
2. Genom Arbetsmarknadsenhetens befintliga budget för etableringsinsatser d.v.s.
Migrationsverkets schablonersättning 2017/2018, så stöds Rädda Barnen med ett finansiellt
bidrag om 490 tkr under förutsättning att en projektmedarbetare anställs av Rädda Barnen.

Jäv
Eva-Marie Hansson (M) och Ingmar Hjalmarsson (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.

Ärendet
Rädda Barnen nationellt har tagit fram ett projekt - ”Vägen in”, som är tänkt att utgöra ett komplement och förstärkning till det lokala etableringsarbete som bedrivs inom ramen för Arbetsförmedlingens och kommunernas etableringsuppdrag. Under våren 2017 startades/ startas pilotverksamhet
i fyra kommuner i Sverige; Kalmar, Borlänge, Malmö, Skellefteå och där Oskarshamn nu har fått
möjlighet att kunna delta.
”Vägen in” är ett förhållnings- och arbetssätt som syftar till att skapa förutsättningar för vägar in i
samhället för personer som kommer till Sverige. Arbetet kommer utgå från ett lokalt/kommunalt
arbete samt med en nationell samordning.
Rädda Barnens projekt lyfter fram olika delar som verksamheten avser att arbeta med i Oskarshamns kommun. ”Vägen in” vill ge stöd till personer som fått uppehållstillstånd, för att bl.a. kunna
forma sin framtid i en s.k. individuell visuell framtidskarta. Det kan handla om samhällsorientering,
information om kurser och utbildningar, förmedling av kontakter med företag, praktikplatser samt
möjligheter till alternativa bedömningar av kunskap (exempelvis validering). Även möjligheter och
insatser i att utveckla affärsidéer kommer att genomföras.
Vidare kan projektet i samverkan med andra aktörer från civilsamhället och folkbildningen bidra med
språkträning. ”Vägen in” kan också fördjupa samhällsorienteringen till att även inkludera
diskussioner/utbildning om värderingar, kultur, jämställdhet, demokrati, ickevåld, hälsa samt sex och
samlevnad.
Inom det nationella projektet, så kommer Rädda Barnen att erbjuda kompetensutveckling i
förhållnings- och arbetssätt för personal i de kommuner där projektet bedrivs.
”Vägen in” bedöms utgöra ett bra komplement till kommunens och arbetsmarknadsenhetens
etableringsarbete, vilket möjliggör fördjupade individuella insatser för de nyanlända och deras
familjer. Därför är det angeläget att Rädda Barnens projekt sker i nära samverkan och samplanering
med kommunens etableringsvägledare och Arbetsförmedlingens etableringshandläggare.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-06-20

Sida 39

§ 152 fortsättning
Oskarshamns kommun och Arbetsmarknadsenheten stöder projektet finansiellt under tolv månader
för anställning av en projektmedarbetare hos Rädda Barnen. Arbetsgivare, arbetsmiljöansvarig och
arbetsledare för projektmedarbetaren är Rädda Barnen, där dennes uppdrag också ska undersöka
möjligheter om framtida fortsatt verksamhet och finansiering.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2017-06-02, från arbetsmarknadsenheten föreslås att kommunstyrelsen
beslutar att Oskarshamns kommun och Arbetsmarknadsenheten stöder samt ingår i Rädda Barnens
nationella projekt ”Vägen in” under tolv månader med start hösten 2017. Genom Arbetsmarknadsenhetens befintliga budget för etableringsinsatser d.v.s. Migrationsverkets schablonersättning
2017/2018, så stöds Rädda Barnen med ett finansiellt bidrag om 490 tkr under förutsättning att en
projektmedarbetare anställs av Rädda Barnen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-06-07, § 112, beslut enligt arbetsmarknadsenhetens
förslag.

Dagens sammanträde
Då dagens ordförande Eva-Marie Hansson (M) anmäler jäv, tjänstgör kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande Lena Granath (V) som ordförande vid behandlingen av detta ärende.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteutlåtande, 2017-06-02, arbetsmarknadsenheten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07, § 112.

Skickas till
Arbetsmarknadsenheten
Ekonomiavdelningen, kommunkontoret
Rädda Barnen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-06-20
§ 153

Sida 40

Dnr KS 2017/000002-1

Kommundirektören informerar 2017
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras som mottagen.

Dagens sammanträde
Kommundirektör Rolf Persson informerar om följande:
Akut brist på bostäder
• Anvisningslagen.
• Anknytning.
– Hyra villor.
– Hyra villavagnar.
– Snäckan och Duvan, snabb försäljning.
– 10 nya lägenheter i befintliga hus.
– Gölkärret?
Möte med Migrationsverket
• Alla tillfälliga boenden avvecklade.
• Har 200 platser i Oskarshamn, huvuddelen i Kristdala och Påskallavik.
• 275 inskrivna, 67 av dessa har UT eller PUT.
• 36 ensamkommande och 33 egenbosatta.
• Är inte beredda att släppa lägenheter.
Övrigt
• Workshop: Mätetal löften.
• Samarbete med Högsby om dataskyddsombud/informationssäkerhet.
• Workshop med LiU och Oskarshamnsföretag 15 juni.
• Förlängning av förordnande, förvaltningschef.
• Kärnkraftsövning 28-29 november.
Ordföranden ställer proposition på att informationen noteras som mottagen och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-06-20
§ 154

Sida 41

Dnr KS 2017/000574-1

Skrivelse från Sverigedemokraterna angående
snabbladdare för Tessla
Kommunstyrelsens beslut
Sverigedemokraternas förslag i skrivelsen avslås, med motiveringen att frågan om snabbladdare
måste hanteras i ett större sammanhang.

Ärendet
En skrivelse, daterat 2017-05-23, har inkommit till kommunstyrelsen från Sverigedemokraterna.
I skrivelsen framhålls följande:
”Teknikutvecklingen går allt snabbare och eldrift på såväl bilar som bussar blir allt vanligare.
Tillväxten är för stunden väldigt hög, även om det sker från en låg nivå, och där det är främst
laddhybrider och ren eldrift som fokus ligger på då man helt blir oberoende av fossila bränslen. Ett
stort hinder för ytterligare tillväxt är just bristen av laddinfrastruktur och att man med ren eldrift har
svårt att ta sig längre sträckor som en följd av detta.
I kommunen har Oskarshamn Energi aviserat att man kommer att jobba mer med detta och etablera
flera laddstolpar framöver, vilket delvis redan har skett. Då Tesla ger sina bilägare fri laddning via
deras "Supercharger" i sitt slutna nätverk kan detta inte jämföras med andra satsningar från bl.a.
Oskarshamns Energi och andra privata "aktörer".
Vi ser även möjligheter med att försöka få till stånd etableringar av laddstationer i slutna nätverk som
exempelvis Tesla. Ser man till deras nätverk med stationer för snabbladdning är hela sydöstra
Sverige en vit fläck. Det ger potential för Oskarshamn då kommunen ligger centralt längs med
sydostkusten, där t.ex. en etablering kring Gotlandsterminalen borde vara möjlig för att knyta an till
Gotlandstrafiken.

Sverigedemokraterna föreslår därför kommunstyrelsen besluta:
att kommundirektören får i uppdrag att kontakta Tesla Motors i syfte att få dem att bygga en av
deras supercharger i Oskarshamn.”

Dagens sammanträde
Anton Sejnehed (S) yrkar för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet
avslag till skrivelsen med motiveringen att frågan om snabbladdare måste hanteras i ett större
sammanhang.
Ordföranden meddelar att Sverigedemokraternas förslag och Anton Sejneheds (S) yrkande ska
prövas mot varandra. Kommunstyrelsens godkänner detta.
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla Anton
Sejneheds (S) yrkande och avslå Sverigedemokraternas förslag.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-06-20

Sida 42

§ 154 fortsättning

Protokollsanteckning
Anton Sejnehed (S) meddelar att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet
lämnar följande protokollsanteckning:
”Vi delar ambitionen att infrastrukturen för bilar driva av el behöver utökas och förbättras. Genom
bidrag från Klimatklivet och lokala medel kommer vi under året bygga laddstolpar i Påskallavik,
Fårbo och Kristdala.
Ekokommunstyrgruppen kommer under hösten att ta ett samlad grepp om utbyggnaden av
laddinfrastruktur för bilar driva av el. I de samtalen kan Tesla vara en aktör.”

Beslutsunderlag
Skrivelse, daterat 2017-05-23, från Sverigedemokraterna.

Skickas till
Ekokommunstyrgruppen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-06-20
§ 155

Sida 43

Dnr KS 2017/000584-2

Förslag från Gatunamnsberedningen gällande namn
på nytt promenadstråk
Kommunstyrelsens beslut
Det nya promenadstråket mellan Havslätts camping och Gunnarsös camping får namnet
”Strandpromenaden” i enlighet med Gatunamnsberedningens förslag.

Ärendet
Ett nytt promenadstråk har byggds mellan Havslätts camping och Gunnarsös camping.
Gatunamnsberedningen föreslår i protokoll 2017-05-10 – 2017-05-24 att promenaden får namnet
”Strandpromenaden”

Dagens sammanträde
Ordföranden ställer proposition på Gatunamnsberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
-

Gatunamnsberedningen, protokoll 2017-05-10 – 2017-05-24,
Tjänsteutlåtande 2017-06-14.

Skickas till
Gatunamnsberedningen
Tekniska kontoret
Samhällsbyggnadskontoret

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-06-20
§ 156

Sida 44

Dnr KS 2017/000424-2

Erbjudande om förvärv av fastigheten Oskarshamn
3:31
Kommunstyrelsens beslut
Oskarshamns kommun avstår från erbjudandet, från Oskarshamns församling, om förvärv av
församlingshemmet.

Jäv
Ingmar Hjalmarsson (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Ärendet
Oskarshamns församling har i en skrivelse daterad 2017-04-17 erbjudit Oskarshamns kommun att
förvärva församlingshemmet på fastigheten Oskarshamn 3:31. Anledningen är att församlingen
kommer att flytta in i nya lokaler i före detta tingshuset.
Frågan om förvärv av församlingshemmet har behandlats i verksamhetsledningen där samtliga
förvaltningar är representerade. Ett alternativ som har undersökts är möjligheten att använda
fastigheten för ett allaktivitetshus. Bland annat behöver nya lokaler ordnas för boule- och skytteföreningarna. Även Ungdomens hus behöver nya lokaler. Det har dock visat sig omöjligt att inrymma
dessa verksamheter i församlingshemmet. Även om fastigheten har ett strategiskt läge så har inga
behov identifierats som motiverar ett förvärv av fastigheten.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2017-05-31, från strategi- och näringslivsenheten föreslås att Oskarshamns
kommun avstår från erbjudandet, från Oskarshamns församling, om förvärv av församlingshemmet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-06-07, § 111, beslut enligt strategi- och näringslivsenhetens förslag.

Dagens sammanträde
Britt-Marie Sundqvist (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag och bifall till framställningen från
Oskarshamns församling. En skriftlig motivering till yrkandet överlämnas till kommunstyrelsen, vilken
biläggs till protokollet.
Ordföranden meddelar att arbetsutskottets förslag och Britt-Marie Sundqvists (SD) yrkande ska
prövas mot varandra och kommunstyrelsen godkänner detta.
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla
arbetsutskottets förslag och avslå Britt-Marie Sundqvists (SD) yrkande.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-06-20

Sida 45

§ 156 fortsättning

Beslutsunderlag
-

Tjänsteutlåtande, 2017-05-31, strategi- och näringslivsenheten.
Skrivelse från Oskarshamns församling, 2017-04-10.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-07, § 111.

Skickas till
Oskarshamns församling

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-06-20

Sida 46

§ 157

Anmälningsärenden
Kommunstyrelsens beslut
Nedanstående ärenden noteras som anmälda.

Dnr KS 2014/000031

Meddelande från Svenska Kraftnät angående den
planerade elförbindelsen mellan fastlandet och Gotland.

Dnr KS 2017/000069

Påskrivet medfinansieringsavtal för ombyggnad av ramper
vid södra och mellersta trafikplatsen på E22 i Oskarshamn
– Trafikverket.

Dnr KS 2017/000619

Meddelande från SKL:s styrelse om överenskommelse om
att stärka arbetet med mänskliga rättigheter.

Dnr KS 2017/000624

Skrivelse från Hembygdsföreningen OskarshamnDöderhult angående fastigheten Duvan 6.

Dnr KS 2017/000626

Medlemsavgift 2018, Regionförbundet i Kalmar län.

Dnr KS 2016/000629

Svar på skrivelse från Uddens arrendatorer.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

