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Plats och tid
Oskarshamnssalen, 2022-02-16 kl. 09:30-12:15. Ajournering 10:50-11:00.

Beslutande
Andreas Erlandsson (S), Ordförande §§ 24-40, §§ 42-48
Marie Holmgren (S) § 41
ersätter Andreas Erlandsson (S)
Lucas Lodge (M) 1:e vice ordförande §§ 24-40, §§ 42-48
Marie Holmgren (S) § 40
ersätter Lucas Lodge (M)
Marko Raiskio (SD) § 41
ersätter Lucas Lodge (M)
Pontus Welin (L) §§ 24-37, §§ 40- 48
ersätter Mathias Karlsson (L)
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Icke tjänstgörande ersättare
Marie Holmgren (S) §§ 24- 39, §§ 42-48, Marko Raiskio (SD) §§ 24- 39, §§ 42-48, Kenny Svahn (L)
§§ 24- 37, §§ 42-48.

Övriga deltagare
Kommundirektör Henrik Andersson, projektledare Anders Sporrong § 26, projektsamordnare Morgan
Olsson § 26, förvaltningschef Mats Johansson § 27, ekonom Kerstin Nilsson § 27, ekonomichef
Tobias Åstrand §§ 28-30 och kommunsekreterare Linn Helmner.

Paragrafer
§§ 24-48

Anslag
Det justerade protokollet offentliggörs på kommunens digitala anslagstavla.
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-02-16
Anslaget sätts upp: 2022-03-02
Anslaget tas ned: 2022-03-25
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Dnr KS 2020/000974-18

Beslut om gemensamt räddningstjänstförbund för
kommunerna: Borgholm, Emmaboda, Högsby,
Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn
och Torsås.
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde 8 mars.

Ärendet
Bakgrund och sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsten i Sverige består av statlig räddningstjänst och kommunal räddningstjänst.
Kommunernas ansvar regleras i 3kap i lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Förutom
räddningstjänst ansvarar kommunerna, enligt LSO, även för förbyggande verksamhet (tillsyn av
brandsäkerhet samt verkande för att alla typer av olyckor förebyggs) och sotning.
Från att det för ett par decennier sedan varit tämligen begränsad samverkan mellan de kommunala
räddningstjänsterna, så har det under senare år blivit mer och mer samverkan mellan dessa. Att
samverka mellan räddningstjänsterna är en lagstadgad skyldighet, samtidigt som räddningschefen
(och räddningsnämnden/direktionen) har fullt ansvar för räddningstjänstens organisation och
förmåga inom nämndens geografiska ansvarsområde. Ansvaret handlar både om planeringsmässig
förmåga och minutoperativ sådan.
Sommaren 2018 rådde det extrem torka och hög värme i Sverige under lång tid. Detta ledde till
många och omfattande bränder som lyfte upp behovet av samverkan, både lokalt, regionalt och
nationellt. Vanligaste framtida klimatscenarios gör också gällande att extremväder kommer vara mer
frekvent förekommande i framtiden.
Vid bränderna 2018 (och 2014 i Västmanland) framkom vissa brister som kommunerna har att
hantera. Diverse utredningar har också gjorts nationellt som belyser dessa och andra utmaningar
som räddningstjänsten har i framtiden:
 Alarmeringsutredningen – hur ska blåljusmyndigheter larmas i framtiden
 Räddningstjänstutredningen – en utredning om en effektivare räddningstjänst
 Skogsbrandutredningarna 2014 och 2018
Bland annat utifrån ovanstående erfarenheter och utredningar togs en reviderad Lag (2003:778) om
skydd mot olyckor fram, som började gälla 1/1 2021. Utöver den förändrade lagstiftning, har fyra nya
föreskrifter antagits (gällande from 1/1 2022):
 Föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för
förebyggande verksamhet och räddningstjänst (MSBFS 2021:1)
 Föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, MSBFS 2021:8
 Föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats, MSBFS 2021:5
 Föreskrifter och allmänna råd om ledning av kommunal räddningstjänst, MSBFS 2021:4
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Revideringen av lagstiftningen med tillhörande föreskrifter, ställer ökade krav på
räddningstjänsterna, bl a avseende ledning av stora räddningsinsatser (både övergripande ledning
(systemledning) och operativ ledning)). Utöver detta ställs nya och förändrade krav på det
förebyggande arbetet, utökade krav på olycksutredning samt mer detaljerade krav om utformning av
kommunens handlingsprogram för räddningstjänst. Även förändrad tolkning av annan lagstiftning
påverkar räddningstjänsten och ger merarbete. Exempel på detta är miljöbalken och
arbetsmiljölagen.
Det framgår i förarbetena för den förändrade LSO, att områdena vid samverkan inte bör bli för små
resursmässigt men inte heller för stora eftersom detta riskerar att skapa en distans till de pågående
räddningsinsatserna och övrig kommunal verksamhet. Dessa avvägningar kan bli särskilt påtagliga i
de delar av landet där befolkningstätheten är låg.
Gällande tvingande reglering om geografisk indelning av räddningstjänsterna och samverkan för
dessa, så övervägdes detta i förarbetena till den nya LSO som gäller från 1/1 2021. Dock togs detta
inte med i ny lagstiftning då utredningen kom till slutsatsen att det är kommunerna själva som bäst
kan avgöra hur kraven i den nya lagstiftningen ska uppfyllas.
Kraven på ökad operativ ledningsförmåga gör att räddningstjänsterna måste samverka och/eller
organiseras på annat sätt. Redan innan den nya reviderade lagstiftningen togs fram var merparten
av räddningstjänstpersonal i Sverige anställd i kommunalförbund. Det är rimligt att anta att behovet
av att arbeta i större organisationer kommer anses öka utifrån kraven i ny lagstiftning.
Som alla offentliga verksamheter så ökar ju också kraven generellt på rationell och rättssäker
hantering av det samlade förvaltningsuppdraget, vilket av många räddningschefer ses som svårt att
klara. Att i någon form förändra arbetssätt anses därför nödvändigt. Ett viktigt grundläggande
förhållande att ha med sig när man bedömer behovet av ett eventuellt större räddningstjänstförbund,
är räddningschefens ansvar enligt LSO. Ansvaret har samma lydelse som i tidigare lagstiftning;
”räddningschefen ansvarar för att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad”.
Detta och ovanstående förutsättningar samt nya krav talar för att det eventuellt kan vara lämpligt att
bilda ett större räddningstjänstförbund.
Det övergripande målet för en eventuellt större räddningstjänstorganisation, bör vara att bättre
hantera nuvarande och kommande krav utifrån förändrad lagstiftning samt andra ökande krav – med
bibehållen rådighet över det som behöver beslutas. Detta för att i slutänden kunna ge
kommuninnevånarna en så kvalitativt bra och kostnadseffektiv räddningstjänst som möjligt.
Räddningstjänsterna i södra Kalmar län (Kalmar brandkår, Räddningstjänsten Nybro,
Räddningstjänsten Öland samt Räddningstjänsten Emmaboda-Torsås), har tidigare haft en
samverkan som under senare år har utvecklats vidare. Utifrån ovanstående bakgrund så hade
räddningscheferna i dessa räddningstjänster, våren 2019, kommit till gemensam insikt att de ansåg
att deras befintliga räddningstjänstorganisationer var för små och den samverkan som befintliga och
kommande lagkrav krävde, var mycket betungande att hantera.
För att belysa ovanstående så initierades gemensamma dialogmöten med kommunledningarna av
räddningscheferna i södra Kalmar län under 2019. Vid det andra dialogmötet så förordades det att
man i respektive räddningstjänstorganisation borde utreda/sammanställa sina egna utmaningar.
Därefter skulle ställning tas till hur åtgärder skulle kunna göras, enskilt eller i samverkan och hur
samverkan i så fall borde se ut. Vid redovisning av respektive organisations förutsättningar så
konstaterades att många av utmaningarna och tillkortakommanden var gemensamma. Därför
ställdes frågan; skulle skapande av ett större räddningstjänstförbund vara ett bra sätt att skapa
bättre förutsättningar för att hantera de utmaningar som räddningstjänsterna står inför, eller ska
samverkan utvecklas på annat sätt och/eller skulle varje räddningstjänst lösa sina egna problem?
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Under våren 2020 hade räddningscheferna i Oskarshamn och Mönsterås/Högsby (HMO) kommit till
samma slutsats som kollegorna i södra länet. HMO hade sedan tidigare ett par år tillbaka
motsvarande operativ samverkan som man nyligen hade startat upp i södra länet, och man hade
också börjat samverka inom diverse andra områden. De utmaningar som man konstaterat i södra
länet hade man också till stora delar identifierat inom HMO.
Förfrågan gjordes från räddningscheferna inom HMO till södra länet, om det var möjligt att bredda
eventuellt utredningsuppdrag till att omfatta även deras tre kommuner. Detta lyftes politiskt i
respektive kommun och vid möte mellan de nio kommunernas kommunledningar 22/9 2020,
bestämdes det att utredningsfrågan formellt skulle beslutas i de nio berörda kommunerna. Beslut om
att genomföra utredning av ett gemensamt räddningstjänstförbund togs i samtliga nio kommuner
under hösten 2020. Utredningen skulle genomföras med interna resurser.

Process
Utredningsprocessen har skett i två steg. Steg 1 där två processledare tillsammans med
räddningscheferna tog fram grundläggande underlag, bland annat:
 Övergripande riskbeskrivning/-analys (hur ser behovet ut att hantera olycksrisker ut inom
området och i respektive kommun).
 Nuvarande organisation och resurser.
 Konstaterade utmaningar och behov utifrån nya lagstiftade krav.
 Förslag till grundläggande principer. En viktig grundläggande princip i arbetet har varit att
befintlig stationsstruktur (avseende antal brandstationer), skall lämnas orörd.
 Framtagande av fiktiv, möjlig framtida organisation (se innebörd i rapporten).

I detta steg konstaterades också att vissa frågor behövde belysas djupare och med
annan kompetens, varför beslut att tillsätta tre delutredningsgrupper togs (steg två
av utredningen):





Teknik – system och IT (hur hantera dess frågor praktiskt, hur påverkas ekonomin). Samordnare
för arbetet har varit digitaliseringschefen i Kalmar kommun
HR-frågor (hur hantera vissa löne- och arbetstids-/arbetsschemaskillnader)
Samordnare för arbetet har varit HR-chefen i Oskarshamns kommun
Ekonomifrågor: utifrån framtagen modell har räddningstjänstkostnaderna (bl a utifrån nya krav),
jämförts utifrån hantering i befintliga organisationer och i ett eventuellt gemensamt framtida
förbund.
Finansieringsmodell vid skapande av ett förbund och även framgent, har tagits fram – och
redovisas också i utredningen.
Samordnare för arbetet har varit ekonomidirektören i Kalmar kommun.

Processledarna har hållit ihop arbetet och har författat rapporten. Räddningscheferna har utgjort
referensgrupp och Kommunstyrelseordförandena samt kommuncheferna/-direktörerna har utgjort
styrgrupp i arbetet. Övergripande information till personalen har givits löpande och riskutredningar
har gjorts. Informationsmöte hölls med de regionala fackliga organisationerna i Juni 2021.

Slutsatser i utredningen
Huvuduppdraget i utredningen var att utreda förutsättningarna för att bilda ett räddningstjänstförbund
för de aktuella kommunerna och jämföra detta med vad som skulle krävas om kommunen valde att
fortsätta bedriva räddningstjänst i befintlig organisation. Detta utifrån de utmaningar som
räddningstjänsterna står inför, nu och i framtiden.
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Då det redan idag pågår en hel del samverkan (framförallt inom operativ ledning), så kan frågan ses
från två håll. Dels hur befintlig samverkan skulle påverkas av en förbundsbildning och dels hur övrig
verksamhet i befintlig organisation skulle påverkas.
Båda dessa perspektiv bedöms i utredningen, bättre kunna hanteras i ett gemensamt
räddningstjänstförbund.
Utifrån framtagen modell för ekonomisk jämförelse, så bedöms ett räddningstjänstförbund vara mer
fördelaktigt än fortsatt drift i befintliga räddningstjänstorganisationer.
Utredningens samlade slutsats talar därför för ett bildande ett gemensamt räddningstjänstförbund,
för de nio aktuella kommunerna.

Övergripande tidplan


Förutsatt att samtliga nio kommuner fattar beslut om att bilda ett gemensamt
räddningstjänstförbund:



Utsedd direktion för förbundet bör under 2022, i samråd och samverkan med
medlemskommunerna, besluta om de åtgärder som behövs för att nedan nämnda
verksamhetsövergång ska kunna ske.



Rekrytering och anställning av förbundschef bör via kommunalförbundets direktions försorg,
ske snarast efter bildandet av förbundet.



Tecknande av avtal rörande former för personalövergång, övertagande av
anläggningstillgångar samt hantering av drift samt, ska göras innan verksamhetsövergång
planeras ske (1/1 2023).



Senast under det nya förbundets första verksamhetsår, ska inrangeringsförhandlingar hållas.

Verksamhet för sotning och brandskyddskontroll
Verksamheten för sotning och brandskyddskontroll föreslås övergå till det nya räddningsförbundet.
Utifrån detta kommer räddningsförbundet att fatta erforderliga beslut gällande framtida verksamhet
för sotning och brandskyddskontroll i kommunen.
Konsekvenser för barn och unga
Ett bildande av ett räddningstjänstförbund bedöms inte få några direkta konsekvenser för barn och
unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-02-10, från räddningschefen och kommundirektören, föreslås följande:
Under förutsättning att samtliga övriga kommuner fattar beslut enligt nedan, föreslår
kommunstyrelsen kommunfullmäktige enligt följande:
- Oskarshamns kommun tillsammans med kommunerna Borgholm, Emmaboda, Högsby,
Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Kalmar och Torsås bildar kommunalförbundet
Räddningstjänsten Sydost fr.o.m. den 1 januari 2023. Då övertar kommunalförbundet ansvaret
för medlemskommunernas räddningstjänst samt den myndighetsutövning som kommunerna är
skyldiga att svara för inom detta område samt i övrigt vad som specificeras i antagen
förbundsordning.
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- Kommunfullmäktige godkänner förslaget till förbundsordning för Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Sydost.
- Kommunfullmäktige godkänner Oskarshamns kommuns del av budget 2022 och 2023 för
bildande av kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att teckna avtal med kommunalförbundet Räddningstjänsten
Sydost om att kommunalförbundet övertar personal och anläggningar m.m. på i huvudsak de
villkor som framgår av upprättat förslag till ”Avtal”.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att vidta de eventuellt övriga åtgärder som kan bli aktuella för
att genomföra beslutet om att bilda kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost.
Kommunens separata beslut:
- Utförandet av verksamheten för sotning och brandskyddskontroll i Oskarshamns kommun
övertas av kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost.
- Kommunfullmäktige väljer följande ledamot och ersättare i förbundsdirektionen för
kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost för tiden från och med förbundsstart till och med
2023-12-31:
Ledamot: Kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S)
Ersättare: Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Lucas Lodge (M)
- Kommunfullmäktige väljer följande förtroendevalde revisor för kommunalförbundet
Räddningstjänsten Sydost för tiden från och med förbundsstart till och med 2023-12-31:
Revisor: …………..

Dagens sammanträde
Projektsamordnare Morgan Olsson och projektledare Anders Sporrong redogör för den genomförda
utredningen och förslaget till ett nytt gemensamt räddningstjänstförbund samt svarar på frågor.
Kommundirektör Henrik Andersson och räddningschef Jonas Neldemyr berättar om genomförda
lokala MBL-förhandlingar.
Kommundirektör Henrik Andersson och projektsamordnare Morgan Olsson informerar om att det
gjorts ett par uppdateringar i beslutsunderlaget efter att utskicket till kommunstyrelsen gjorts.
Andreas Erlandsson (S) föreslår att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde 8 mars
för att komplettera med det uppdaterade beslutsunderlaget.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från Andreas Erlandsson (S) om att hänskjuta ärendet
till kommunstyrelsens sammanträde den 8 mars och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla
detta.
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§ 26 fortsättning

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Räddningschef och kommundirektör, 2022-02-09
Bilaga: Utredning om gemensamt räddningstjänstförbund för kommunerna: Borgholm, Emmaboda,
Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås.
Bilaga: Förbundsordning för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost.
Bilaga till förbundsordning: Reglemente för revisionen
Bilaga till förbundsordning: Reglemente för förbundsdirektionen
Bilaga: Förslag till avtal avseende övertagande av personal och anläggningstillgångar samt drift av
vissa IT-system.
Bilaga: Omställningskostnader och migrationskostnader, budget 2022 och 2023.
Bilaga: Gemensam viljeinriktning i frågan från kommunstyrelseordförandena i de nio berörda
kommunerna.
Bilaga: MBL-protokoll

Skickas till
Kommundirektören
Räddningschefen
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Dnr KS 2022/000203-3

Årsbokslut 2021 Kommunstyrelsens verksamheter
Kommunstyrelsens beslut
Årsbokslut 2021 för kommunstyrelsens verksamheter godkänns.

Ärendet
Uppföljning driftbudget
Avgiftsfinansierad verksamhet visar endast en mindre avvikelse mot budget.
Skattefinansierad verksamhet följer sin budget totalt sett, med nedanstående fördelning.

Kommundirektör och kansli
Kommunstyrelseförvaltningen
Tillväxt- och näringslivskontoret

Avvikelse mot budget:
- 5,8 mkr
+ 5,8 mkr
0 mkr

Uppföljning investeringsbudget
Både avgifts- och skattefinansierad verksamhet visar en positiv avvikelse mot budget, +7,4 mkr
respektive +17,3 mkr.
Konsekvenser för barn och unga
Barn och unga påverkas inte av årsbokslutet för kommunstyrelsens verksamheter.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-02-15, från ekonomiavdelningen föreslås att årsbokslut 2021 för
kommunstyrelsens verksamheter godkänns.

Dagens sammanträde
Förvaltningsekonom Kerstin Nilsson, förvaltningschef Mats Johansson och kommundirektör Henrik
Andersson redogör för årsbokslut 2021 för kommunstyrelsens verksamheter.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från ekonomiavdelningen och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-02-15, ekonomiavdelningen
Verksamhetsberättelse 2021-12-31 för kommunstyrelsens verksamheter

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-16

Sida 14

§ 27 fortsättning

Skickas till
För kännedom:
Henrik Andersson, kommundirektör
Mats Johansson, förvaltningschef kommunledningsförvaltningen
Kerstin Nilsson, förvaltningsekonom kommunledningsförvaltningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-16
§ 28

Sida 15

Dnr KS 2022/000267-1

Preliminärt bokslut 2021
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde 8 mars.

Dagens sammanträde
Ekonomichef Tobias Åstrand informerar om att det preliminära bokslutet är försenat och därför inte
kan tas upp för beslut vid dagens sammanträde.
Andreas Erlandsson (S) föreslår att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde den 8
mars.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från Andreas Erlandsson (S) om att hänskjuta ärendet
till kommunstyrelsens sammanträde den 8 mars och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla
detta.

Skickas till
Ekonomichefen
Ekonomiavdelningen
Kommunrevisionen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-16
§ 29

Sida 16

Dnr KS 2022/000207-1

Revidering av investeringsbudget 2022
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Investeringsbudget samt exploateringsbudgeten för 2022 revideras enligt förslaget från
verksamhetsledningen i bilaga 1 samt med tillkommande förändringar från kommundirektören i
bilaga 2.

2. Tekniska nämnden ska efter samråd med bildningsnämnden besluta hur medel inom objektet
”Solceller skolor och förskolor” används.
3. Socialnämnden ska efter samråd med tekniska nämnden besluta hur medel inom objektet
”Ombyggnation äldreboende, smittskyddsåtgärder” används.
4. Kommunstyrelsen får besluta om hur medel inom ramen för objektet ”Trygghetsinsatser” får
användas samt omfördela medlen mellan de av kommunfullmäktige fastställda grupperingarna.
5. Kommunstyrelsen får besluta om hur medel inom ramen för objektet ”Hjärt- och Lungräddning”
får användas samt omfördela medlen till andra nämnder.

Ärendet
Verksamhetsledningen föreslår kommunstyrelsen ett beredande förslag till en reviderad
investeringsbudget för 2022.
 Reviderad avgiftsfinansierad investeringsbudget enligt föreliggande förslag på 154 402 tkr
(minskning med 4 500 tkr).
 Reviderad skattefinansierad investeringsbudget exklusive lönsamma investeringar enligt
föreliggande förslag på 168 805 tkr (minskning med 6 080 tkr).
 Reviderad exploateringsbudget enligt föreliggande förslag på 102 785 tkr (ökning med 4 500
tkr).
I bilaga finns sammanställning över verksamhetsledningens beredande förslag om reviderad
investeringsbudget för 2022.
Konsekvenser för barn och unga
I underlaget saknas en särskild redovisning av konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-02-11, från ekonomiavdelningen, föreslås enligt följande:
Verksamhetsledningen föreslår kommunstyrelsen att besluta om att:
-

Kommunfullmäktige beslutar att revidera investeringsbudget samt exploateringsbudgeten för
2022 enligt förslaget.

-

Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden efter samråd med bildningsnämnden ska
besluta hur medel inom objektet ”Solceller skolor och förskolor” används.

-

Kommunfullmäktige beslutar att socialnämnden efter samråd med tekniska nämnden ska
besluta hur medel inom objektet ”Ombyggnation äldreboende, smittskyddsåtgärder”
används.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-16

Sida 17

§ 29 fortsättning
-

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får besluta om hur medel inom ramen för
objektet ”Trygghetsinsatser” får användas samt omfördela medlen mellan de av
kommunfullmäktige fastställda grupperingarna.

-

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får besluta om hur medel inom ramen för
objektet ”Hjärt- och Lungräddning” får användas samt omfördela medlen till andra nämnder.

Dagens sammanträde
Kommundirektör Henrik Andersson informerar om förslaget från verksamhetsledningen i bilaga 1
samt om att en komplettering i förslaget till revidering har gjorts sedan utskicket till kommunstyrelsen
vilket redovisas i bilaga 2.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från verksamhetsledningen i bilaga 1 tillsammans med
de tillkommande förändringarna från kommundirektören i bilaga 2 och finner att kommunstyrelsen
beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2022-02-11
Bilaga 1: Revidering Investeringsbudget 2022
Bilaga 2: Tillkommande förändringar i förslaget till revidering av investeringsbudget 2022

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-16
§ 30

Sida 18

Dnr KS 2022/000206-1

Budgetöverföringar investeringar 2021-2022
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Överföra avgiftsfinansierad investeringsbudget enligt föreliggande förslag på 69,3 mnkr från
2021 till 2022.
2. Överföra skattefinansierad investeringsbudget exklusive lönsamma investeringar enligt
föreliggande förslag på 63,0 mnkr från 2021 till 2022.
3. Överföra lönsamma investeringar enligt föreliggande förslag på 6,8 mnkr från 2021 till 2022.
4. Överföra exploateringsbudget enligt föreliggande förslag på 13,3 mnkr från 2021 till 2022.

Ärendet
Enligt kommunfullmäktiges Ekonomi- och verksamhetsstyrningsregler, i avsnittet budgetöverföring,
får budgetöverföring göras mellan åren för fleråriga investeringsprojekt där en
budget tidigare har fastställts av kommunfullmäktige och som har påbörjats enligt plan. Dock
fordras ett överföringsbeslut av kommunfullmäktige. För ettåriga och fleråriga
investeringsprojekt där en budget tidigare har beslutats av kommunfullmäktige, men som inte är
påbörjade, kräver ett nytt beslut av kommunfullmäktige. I bilaga finns en sammanställning över de
äskade budgetöverföringar som inkommit från förvaltningarna.
Konsekvenser för barn och unga
I underlaget saknas en särskild redovisning av konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-01-28, från ekonomiavdelningen föreslås följande:
-

Överföra avgiftsfinansierad investeringsbudget enligt föreliggande förslag på 69,3 mnkr från
2021 till 2022.

-

Överföra skattefinansierad investeringsbudget exklusive lönsamma investeringar enligt
föreliggande förslag på 63,0 mnkr från 2021 till 2022.

-

Överföra lönsamma investeringar enligt föreliggande förslag på 6,8 mnkr från 2021 till 2022.

-

Överföra exploateringsbudget enligt föreliggande förslag på 13,3 mnkr från 2021 till 2022.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-02-01, § 33, att hänskjuta ärendet till
kommunstyrelsens sammanträde 2022-02-16.

Dagens sammanträde
Ordföranden ställer proposition på förslaget från ekonomiavdelningen och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2022-01-28
Bilaga Sammanställning Budgetöverföringar investeringar 2021 till 2022
KSAU, 2022-02-01, § 33
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-16
§ 31

Sida 19

Dnr KS 2022/000129-1

Internkontroll - kommungemensamma kontrollpunkter
2022
Kommunstyrelsens beslut
1. Nämnderna/styrelsen ska under året föra in områdena enligt bilaga 1 i sina internkontrollplaner
för 2022. Återrapportering ska ske i respektive nämnd senast i december 2022.
2. Bildningsnämndens undantas från granskning inom området ”Tillämpning av barnkonventionen
som svensk lag” då bildningsnämnden utfört kontroll inom området under föregående år.
3. Den sammanställda och gemensamma återrapporteringen till kommunstyrelsen sker via
kommunledningsförvaltningen under första kvartalet 2023.

Ärendet
Internkontroll är en viktig del av kommunens styrsystem. Enligt kommunallagen ska nämnderna var
och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de beslut 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.
Granskningsområdet ”Tillämpning av barnkonventionen som svensk lag” syftar till att kontrollera att
Oskarshamns kommun enligt den nya lagen (2018:1197) dokumenterar hur beslut som fattas i
nämnder och styrelser påverkar barn och unga, samt att barns åsikter blir hörda. Kontrollen sker
genom att granska förvaltningarnas formuleringar under rubriken ”Konsekvenser för barn och unga” i
ett urval av tjänsteutlåtanden.
Granskningsområdet ” Incidenthantering kopplat till IT- och informationssäkerhet” finns med som
kommungemensam internkontrollpunkt 2022 på grund av en ökad IT-brottslighet riktad mot bland
annat kommuner under den senaste perioden. Det som ska kontrolleras är att rutinen för
incidenthantering följs samt att kommunens chefer kan identifiera en incident samt vet hur en sådan
ska hanteras. För att granska detta ska en analys av incidentrapporteringen för hela kommunen
göras och en enkät till kommunens chefer ska skickas ut.
Se internkontrollplan för kommungemensam kontrollpunkt 2022 i bilaga.
Konsekvenser för barn och unga
Granskningområde ett handlar om att säkerställa att kommunen enligt lagens intention arbetar för att
säkerställa barns bästa samt lyssnar till barns åsikter och bidrar därför till att stärka barns mänskliga
rättigheter.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-16

Sida 20

§ 32 fortsättning

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-01-26, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås enligt följande:
- Nämnderna/styrelsen ska under året föra in områdena i sina internkontrollplaner för 2022.
- Återrapportering ska ske i respektive nämnd senast i december 2022.
Bildningsnämndens undantas från granskning inom området ”Tillämpning av barnkonventionen
som svensk lag” då bildningsnämnden utfört kontroll inom området under föregående år.
- Den sammanställda och gemensamma återrapporteringen till kommunstyrelsen sker via
kommunledningsförvaltningen under första kvartalet 2023.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår, 2022-02-01, § 31, beslut enligt förslaget från kansli- och
utvecklingsenheten.

Dagens sammanträde
Kommunsekreterare Linn Helmner informerar om förslaget till kommungemensamma kontrollpunkter
för internkontroll 2022.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-01-26, kansli- och utvecklingsenheten
Bilaga 1: Internkontrollplan kommungemensamma kontrollpunkter 2022
KSAU, 2022-02-01, § 31

Skickas till
För åtgärd:
Samtliga nämnder
Hållbarhetsstrategen, kansli- och utvecklingsenheten

För kännedom:
Kommunrevisionen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-16
§ 32

Sida 21

Dnr KS 2022/000130-1

Internkontroll - kommunstyrelsens verksamheter 2022
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens verksamheter granskar följande områden i 2022 års internkontrollplan i
enlighet med föreliggande förslag i bilaga 1.
- Anställningsavtal (kvarstår från 2020)
- Beslut i rätt instans (kvarstår från 2021)
- Rutin vid händelserapportering (ny)
2. Återrapportering sker till kommunstyrelsen i december 2022.

Ärendet
Granskningsområdet Anställningsavtal (kvarstår från 2020) syftar till att kontrollera antalet felaktiga
anställningsavtal som inkommer till löneavdelningen. Åtgärder och har gjorts löpande för att minska
felaktigheterna sedan 2020 och VoR- värdet för punkten sänks därför inför 2022 års granskning då
sannolikheten för felaktigheter bedöms ha minskat.
Granskningsområdet Beslut i rätt instans kontrollerades under 2021 och det konstaterades att ett
litet fåtal beslut av de granskade kan ha fattats i fel instans. Även för denna punkt har VoR värdet
sänkts inför 2022 år kontroll eftersom granskningen uppmärksammat risken och på det sättet
minskat sannolikheten för att det ska inträffa.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte ge några direkta konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-02-04, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås följande:
Kommunstyrelsens verksamheter granskar följande områden i 2022 års internkontrollplan i enlighet
med föreliggande förslag i bilaga.
- Anställningsavtal (kvarstår från 2020)
- Beslut i rätt instans (kvarstår från 2021)
Återrapportering sker till kommunstyrelsen i december 2022.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-02-01, § 30, att hänskjuta ärendet till
kommunstyrelsens sammanträde 2022-02-16 för att möjliggöra komplettering av en ytterligare
granskningspunkt.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-16

Sida 22

§ 32 fortsättning

Dagens sammanträde
Kommunsekreterare Linn Helmner och kommundirektör Henrik Andersson informerar om förslaget
till kontrollpunkter för kommunstyrelsens verksamheter 2022.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kansli- och utvecklingsenheten och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kansli- och utvecklingsenheten, 2022-02-04
Bilaga 1: Internkontrollplan kommunstyrelsens verksamheter 2022
KSAU 2022-02-01, § 30

Skickas till
För åtgärd:
Kansli- och utvecklingsenheten
Säkerhetsavdelningen
Löneavdelningen
För kännedom:
Förvaltningschef KLF
Kommunrevisionen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-16
§ 33

Sida 23

Dnr KS 2022/000151-1

Återrapportering av internkontroll 2021- Samtliga
nämnder
Kommunstyrelsens beslut
Återrapporteringen av internkontroll 2021 från samtliga nämnder godkänns.

Ärendet
Intern kontroll bidrar till:
 att verksamheten når sina mål – med effektivitet, säkerhet och stabilitet
 att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och
rättvisande
 att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm.
”Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det
sker på ett bra och säkert sätt”. (SKR)
Kommunstyrelsen ska inom ramen för sin uppsiktsplikt få en återrapportering från samtliga
nämnders interna kontroll.
För år 2021 har samtliga nämnder; socialnämnden, bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden
och tekniska nämnden, lämnat en in återrapportering av sin interna kontroll enligt de
internkontrollplaner som beslutats.
Konsekvenser för barn och unga
En bra intern kontroll kan hjälpa till att bidra till en god kvalitet i kommunens verksamheter. Att hålla
en god kvalitet, särskilt i kommunens barnnära verksamheter, är av stor vikt för barn och unga

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-01-21, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås att återrapporteringen
av intern kontroll år 2021 från samtliga nämnder godkänns.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, 2022-02-01, § 32, att ärendet hänskjuts till
kommunstyrelsens sammanträde 2022-02-16 för att invänta beslut från tekniska nämnden.

Dagens sammanträde
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kansli- och utvecklingsenheten och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-16

Sida 24

§ 33 fortsättning

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, KS-kansli, 2022-01-20
Bilagor:
1. Återrapportering SBN
2. Återrapportering SN
3. Återrapportering BN
4. Återrapportering TN
KSAU, 2022-02-01, § 32

Skickas till
Samtliga nämnder
Kommunrevisionen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-16
§ 34

Sida 25

Dnr KS 2022/000202-1

Avsiktsförklaring – Nydragning av väg 37/47 från E22
södra trafikplatsen, Oskarshamn till
Lagmanskvarn/Århult samt kommunalt övertagande
av del av statlig väg 37/47, Oskarshamns kommun
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Oskarshamns kommun godkänner upprättat förslag till avsiktsförklaring gällande nydragning av
rv. 37/47 från E22 södra trafikplatsen till Lagmanskvarn/Århult samt ett kommunalt övertagande
av del av statlig väg 37/47.
2. I enlighet med avsiktsförklaringen ställer sig Oskarshamns kommun bakom en medfinansiering i
regional plan om maximalt 65 Mkr för den del av etappen Århult-Oskarshamn rv. 37/47 som
avser nydragning.

Ärendet
Kommundirektören har i dialog med Trafikverket förhandlat fram ett förslag till avsiktsförklaring
avseende rubricerad etapp gällande av nydragning av rv37/47 till södra trafikplatsen E22.
Avsiktsförklaringen är inte ett medfinansieringsavtal men aviserar bördefördelningen på en
nyinvestering i statlig infrastruktur utifrån de nyttor respektive part får av tillskapad trafikanläggning.

Upprättat förslag till avsiktsförklaring finns i bilaga 1.
Bakgrund
Region Kalmar län har tagit fram ett förslag till ”Regional transportplan 2022-2033”. Kommunen har i
yttrande( dnr 2021/000202) ställt sig bakom förslaget som bl a innebär att två etapper av rv37/47
mellan Bockara-Århult och Århult–Oskarshamn(E22 södra infarten) ingår i slutet av planperioden
från 2025 till 2033. Planförslaget förväntastas besluta om i Regionfullmäktige under våren och
projekten behöver vara förankrade och finansierade.
Etappen mellan Århult och E22 södra infarten ingår i en lokaliseringsutredning som presenteras
under 2022. Vägen är kalkylerad och underbudgeterad i planförslaget. Trafikverket och
Oskarshamns kommun har därför tagit fram ett förslag till avsiktsförklaring mellan parterna som ska
ligga till underlag för beslut om regional plan samt ge förutsättningar för ett medfinansieringsförslag.
I förslaget är nyttorna för respektive part uppdelat på olika åtgärdspaket. Två av åtgärderna behöver
dessutom utredas och förhandlas separat för att precisera nyttor som har bäring på kostnader och
medfinansiering.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-16

Sida 26

§ 34 fortsättning
Avsiktsförklaringen är första steget i att hitta en fördelning för att kunna bygga ut önskad
vägsträckning och de konsekvenser som följer av satsningen. Exakt dragning kommer liksom andra
kommunala beslut om planer och etableringar också ge förfinade underlag inför nästa steg. Projektet
ligger sist i planperioden varför den aviserade medfinansieringen från 2028 behöver vara beslutad
och beredd för eventuell aktivering.
I detta förslag innebär det att kommunen i regional plan behöver försäkra att extern finansiering upp
till 65 Mkr kan inskrivas i planen. Detta tar Avsiktsförklaringen upp och redovisar utifrån de
beräknade nyttor som angivits för olika åtgärder.
Konsekvenser för barn och unga
Större infrastrukturprojekt berör många och den sträckan som avsiktsförklaringen omfattar ger
mindre tunga transporter ner mot centrum och mellersta infarten. Det skapar möjlighet för nya planer
och minskar olycksrisk och buller mm . En större kommunal medfinansiering riskerar samtidigt att
kommunen behöver prioritera investeringar och hantera kostnader som annars skulle kommit unga
till gagn. På sikt är utveckling nödvändig och nydragningen skapar utrymme för tillväxt och mer
skatteintäkter i framtiden.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-01-28, från kommundirektören föreslås följande:
-

Oskarshamns kommun godkänner upprättat förslag till avsiktsförklaring gällande nydragning av
rv. 37/47 från E22 södra trafikplatsen till Lagmanskvarn/Århult samt ett kommunalt övertagande
av del av statlig väg 37/47.

-

I enlighet med avsiktsförklaringen ställer sig Oskarshamns kommun bakom en medfinansiering i
regional plan om maximalt 65 Mkr för den del av etappen Århult-Oskarshamn rv. 37/47 som
avser nydragning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår, 2022-02-01, § 36, beslut enligt förslaget från
kommundirektören.

Dagens sammanträde
Kommundirektör Henrik Andersson redogör för ärendet.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från arbetsutskottet och finner att kommunstyrelsen
beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-01-28
Bilaga: Avsiktsförklaring Trafikverket och Oskarshamns kommun
KSAU, 2022-02-01, § 36

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-16
§ 35

Sida 27

Dnr KS 2021/001159-2

Remiss: Trafikverkets Förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033
Kommunstyrelsens beslut
Yttrandet från kansli- och utvecklingsenheten godkänns och översänds till Trafikverket som
Oskarshamns kommuns yttrande över förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 20222033.

Ärendet
Trafikverket har upprättat ett förslag till nationell transportplan för Transportinfrastrukturen 20222033. Sveriges kommuner inbjuds jämte länsstyrelser, regioner och myndigheter att yttra sig på
förslaget. Remisstiden är satt till 2022-02-28.
Oskarshamns kommun har 2021-01-12, KS 2021/000019, tillsammans med det lokala näringslivet,
yttrat sig avseende inriktningsunderlaget till nu liggande förslag på transportplan.
Region Kalmar län har den regionala rollen som samordnare för infrastrukturfrågorna och har själva
presenterat en regional transportplan vilken kommunen lämnat sitt yttrande till 2012-12-14 § 356, KS
2021/000809. Regional och nationell plan kompletterar varandra i det funktionella transportsystemet
och Oskarshamns kommun lämnar ett yttrande som går i linje med Regionen Kalmar läns yttrande.

Förslaget
Trafikverket har uppdraget utifrån den proposition Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i
hela Sverige (prop. 2020/21:151) som avgränsar och pekar ut inriktningen för kommande planperiod
2022-2033.
Planen ska peka ut åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen - investeringar men även hur
infrastrukturen ska underhållas och utvecklas. Det trafikövergripande perspektivet är grundläggande
liksom att såväl transportpolitiska som klimatpolitiska mål ska utgöra grunden för förslagen.
Planförslaget utgår även från en ökad budget, men som på grund av det stora underhållsbehovet för
att vidmakthålla en fungerande infrastruktur och kostnadsökningar i befintlig plan, ändå innebär
minskade medel för nyinvesteringar. Av nyinvesteringar går hela 80% eller 129 miljarder kronor till
järnvägssatsningar och nya stambanor. Kalmar län drar inte nytta av dessa satsningar förutom
planlagda utbygganden av ERTMS, signalsystem, och har inte heller inte fått med några större
väginvesteringar utöver den sent i planperioden lagda Gladhammar –Verkebäck och förbifart
Bergkvara. Trimnings- och miljöåtgärder E22 Nygård-Bälö-Gladhammar ligger kvar liksom korsning
E22 Ålem. E22 genom Mönsterås liksom väg 25 i Nybro, trafikplats Glasporten, finns namngivna på
reservlistan om staten väljer att öka budgeten med ytterligare 10%.

Yttrande från Kansli- och utvecklingsenheten
Kansli- och utvecklingsenheten tar fasta på tidigare yttrande där en rad företrädare för kommunens
starka industriföretag stod bakom och lämnar ett yttrande som även går i linje med Region Kalmar
läns yttrande:

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-16

Sida 28

§ 35 fortsättning
Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Förslaget till
transportinfrastrukturplan lyckas inte utjämna de stora regionala skillnaderna som hittills inrymts och
förstärkts i tidigare planer. Att öka planen budget med 10% ger effekter i vår region, vårt län vilket vi
tycker är en regionalpolitisk viktig fråga.
Oskarshamn har ett ur en säkerhetspolitisk horisont ett strategiskt läge. För en ökad resiliens och
redundans avseende transporter till och från hamnen ur ett säkerhetspolitiskt läge behöver såväl
vägarna som järnvägen till Oskarshamn vidmakthållas och utvecklas. I nationell plan saknas dessa
satsningar och att rusta Bockabanan(Höglandsbanan) mot Nässjö för godstransporter är en viktig
näringslivssatsning. Likaså ställer sig Oskarshamn bakom en större satsning på Stångådalsbanan
och att bygga mötesspår på Kust-kustbanan.
Oskarshamns kommun har ett starkt näringsliv. Kommunen utgör en regional kärna med hög andel
av regionens jobb. Arbetspendlingen på 3200 pers/dag in till Oskarshamn
är viktig och en förutsättning för den stora produktion som näringslivet bidrar med. Med stor
produktion följer råvaruförsörjning och stor export ut från kommunen och vidare i Sverige och till
Världen. Oskarshamn står för närmare 40% av Kalmar läns samlade exportvärde. Den brutna
globaliseringstrenden mot mer robusta leverantörskedjor som nu spås kommer stärka Oskarshamn
som tillverkningsort och transportbehovet kommer öka. Efterfrågan på godstransporter förutspås
även av Trafikverket öka med drygt 50 procent mellan 2017 och 2040, vilket skapar behov av en
robust väg och järnvägsinfrastruktur till och från Oskarshamn.
Att upprätthålla en god standard och bygga bort sämre avsnitt och flaskhalsar på E22 både inom
och utanför Kalmar län är viktigt för Oskarshamns kommun. Förbifart Söderköping är jämte den
planerade upprustningen av E22 Nygård-Bälö-Gladhammar och objektet E22 GladhammaVästervik viktigast, men även genomfart Mönsterås och att E22 Bergkvara genomförs.
Konsekvenser för barn och unga
Att infrastrukturen utvecklas på ett långsiktigt hållbart sett i Oskarshamns kommun och i Kalmar län
har betydelse för barn och ungas möjligheter till en framtid i kommunen och i länet. Det är därför
viktigt att kommunen yttrar sig över trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastruktur.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-01-26, från kommundirektören, föreslås att yttrandet från kansli- och
utvecklingsenheten godkänns och översänds till Trafikverket som Oskarshamns kommuns yttrande
över förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår, 2022-02-01, § 35, beslut enligt förslaget från
kommundirektören.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-16

Sida 29

§ 35 fortsättning

Dagens sammanträde
Kommundirektör Henrik Andersson redogör för ärendet.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från arbetsutskottet och finner att kommunstyrelsen
beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommundirektören, 2022-01-26
KSAU, 2022-02-01, § 35

Skickas till
Trafikverket

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-16
§ 36

Sida 30

Dnr KS 2022/000195-2

Samverkansavtal IP Only och Oskarshamns kommun;
Jämserum etapp1
Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till Samverkansavtal med IP Only för utbyggnad av bredband i område kallat Jämserum
1 (se bilagd utbyggnadsplan), Oskarshamn kommun, godkänns.
2. Förslag till IRU-avtal med IP Only om upplåtelse av kommunens kanalisation för fiber samt
underhåll och drift i område kallat Jämserum 1, Oskarshamns kommun, godkänns.
3. Projektet samordnas via Kansli- och utvecklingsenheten. Projektet belastar
investeringsbudgeten för Bredband med 1,3 Mkr kronor över åren 2022-2024.
4. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

Ärendet
Kommunfullmäktige i Oskarshamns kommun antog 2021-02-08 en Bredbandsstrategi med
ambitionen att nå ut med bredband i hela kommunen fram till 2025. På kommunstyrelsen den 19/1
2021 godkändes ett samarbetsavtal med IP Only kring bredbandsutbyggnad inom kommunen och
kommunstyrelsen beslutade samtidigt om formerna för samverkan och gemensamma projekt.
Samverkansavtalen innebär att kommunen kommer bygga och överlåta kanalisation till en operatör.
Kommunens investeringsbudget hade 8,5 Mkr 2021 och har lika mycket i budgeten 2022 för
bredbandsutbyggnad. Merparten av investeringsmedel kommer användas i tidigare beslutat
samverkansprojekt Kristdala 2 men regionala medel kommer aktivt sökas för båda
samverkansprojekten varvid finansieringen anses kunna säkras.

Bakgrund
Oskarshamns kommun har som andra kommuner en utmaning i att nå målen om uppkoppling till
snabbt bredband. Det är främst på landsbygderna denna utmaning synliggörs i och med att de
marknadsmässiga fördelarna uteblir och det kostar för mycket för att få lönsamma projekt. Fler
kommuner har därför börjat bygga egen infrastruktur i olika konstellationer.
Ett sådant är i öppen transparant samverkan tillsammans med en marknadsaktör planera, projektera
och dela upp områden för att åstadkomma utbyggnad av bredband, oftast fiber. Kommunen bygger
huvudnät och i avgränsningen till lönsamma områden övergår byggnationen till marknadsaktören.
Kommunala sträckor är öppna för fler och minst två kanalisationer byggs.

Område Jämserum 1
Oskarshamn har ett samarbetsavtal med IP Only som har sökt PTS-stöd för flera områden i
kommunen. Många projekt har beviljats medel och byggs nu på marknadsmässig grund med stöden
som bas. Området Jämserum 1 beviljades inte medel men är viktigt för att kunna bygga ut fler
områden i norra kommunen. Försäljning i området har gett en hög anslutningsgrad på > 60% och IP
Only ser att det krävs en måttlig kommunal uppbackning i kanalisation av huvudledningar.
Tillsammans bedömer kommunen att det finns en möjlighet och att det är läge att teckna
samverkansavtal.
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-16

Sida 31

§ 36 fortsättning
Efter tecknande av samverkansavtal så gör IP Only en detaljprojektering och kommunen och IP
Only bereder därefter ärendet med tillståndsansökningar, markförhandlingar och upphandling. Detta
tar normalt 6-9 månader varför ett undertecknande nu efter nyår innebär en möjlig start i slutet av
2022. Projektet förväntas sedan pågå under 2023 och färdigställas under 2024.
I den preliminära projekteringen har kostnaden bedömts till ca 4 Mkr. Fördelningen mellan
Kommunen och IP Only är fastslagen i Utbyggnadsplanen där gröna ledningssträckor är
kommunens och de röda är IP Onlys. Exakt pris för kommunens del framgår först efter en
upphandling, men kommunens totala kostnad beräknas till 1,3 Mkr. Oskarshamns kommun avser för
sin allmänna del i infrastrukturen söka regionalt bredbandsbidrag motsvarande ca 20% av total
kostnad eller knappt 0,8 Mkr. Behovet är kommunicerat med Regionen.
Del av projektkostnaden kommer gå till en upphandlad bredbandsamordnare som kommer vara
operativ i projektering, tillstånd och markfrågor, upphandling och som kommunens
byggledare/kontrollant.
Konsekvenser för barn och unga
Digital infrastruktur – att vara uppkopplad – är viktigt för ungas möjligheter till socialt umgänge,
utbildning och fritidsintressen. Konsekvensen av beslutet är att erbjuda denna möjlighet till fler både
äldre och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-01-26, från kommundirektören föreslås följande:
-

Förslag till Samverkansavtal med IP Only för utbyggnad av bredband i område kallat Jämserum
1 (se bilagd utbyggnadsplan), Oskarshamn kommun, godkänns.

-

Förslag till IRU-avtal med IP Only om upplåtelse av kommunens kanalisation för fiber samt
underhåll och drift i område kallat Jämserum 1, Oskarshamns kommun, godkänns.

-

Projektet samordnas via Kansli- och utvecklingsenheten. Projektet belastar
investeringsbudgeten för Bredband med 1,3 Mkr kronor över åren 2022-2024.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår, 2022-02-01, § 37, beslut enligt förslaget från
kommundirektören.

Dagens sammanträde
Kommundirektör Henrik Andersson redogör för förslaget till samverkansavtal med IP Only gällande
utbyggnad av bredband i Jämserum etapp 1.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från arbetsutskottet samt att paragrafen kan förklaras för
omedelbart justerad och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-16

Sida 32

§ 36 fortsättning

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommundirektören, 2022-01-26
Bilaga: Samverkansavtal IP Only Jämserum 1
Bilaga: Utbyggnadsplan
Bilaga: Utbyggnadsplan
Bilaga: IRU avtal Jämserum
Bilaga: IRU-avtal Jämserum
Bilaga: Karta
KSAU 2022-02-01, § 37

Skickas till
För åtgärd
Kommundirektören

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-16
§ 37

Sida 33

Dnr KS 2021/001279-3

Remissvar- Förslag till ny renhållningsordning 2023Kretslopp Sydost
Kommunstyrelsens beslut
Yttrandet från kansli- och utvecklingsenheten godkänns och översänds tillsammans med bilaga 1 till
Kretslopp Sydost som Oskarshamns kommuns remissyttrande gällande förslag till ny
renhållningsordning 2023 för Kretslopp Sydost.

Ärendet
Kommunalförbundet Kretslopp Sydost, med medlemskommunerna Kalmar, Mörbylånga,
Nybro, Oskarshamn, Sävsjö, Torsås, Uppvidinge och Vetlanda, har på uppdrag av
förbundsdirektion tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning för perioden 2023-2030.
Varje kommun måste enligt lag (Miljöbalken kap. 15) ha en renhållningsordning bestående av
avfallsplan och avfallsföreskrifter om avfallshantering, i enlighet med miljöbalken.
Avfallsplanen sätter inriktningen för hur avfall ska hanteras och behandlas och ett viktigt
arbete är att förebygga att avfall uppkommer. Målsättningarna i avfallsplanen siktar på att bidra
till att ta hand om samhällets resurser i ett kretslopp, så att så mycket som möjligt återanvänds
och återvinns. Avfallsplanen innehåller mål, och åtgärder för utveckling av avfallshanteringen
inom medlemskommuner i Kretslopp Sydost, fram till 2030.
Följande målområden har fastställts:
 Avfallsminimering inom hushåll
 Avfallsminimering genom återbruk
 Ökad återvinningsgrad
 Minska avfallets farlighet
 Användarfokus
 Avfallsminimering inom kommunala verksamheter
 Förebygga och begränsa nedskräpning
 Fysisk planering
Avfallsföreskrifterna, som också är en del av den kommunala renhållningsordningen, innehåller
bestämmelser och anvisningar för avfallshanteringen och tydliggör även vem som är ansvarar för
vad; kommunen, den enskilde eller Kretslopp Sydost.
Remissversion av förslag till renhållningsordning finns tillgängligt för granskning på Kretslopp
Sydosts webbplats https://kretsloppsydost.se/kretsloppsydost/samrad-avfallsplan-2023-2030 fram
till 25 februari 2022.
Kansli- och utvecklingsenheten har 2022-01-12 skickat ut förslaget till renhållningsordning på
internremiss till samhällsbyggnadskontoret och tekniska kontoret. Utifrån inkomna synpunkter har
nedan yttrande sammanställts.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-16

Sida 34

§ 37 fortsättning

Yttrande från kansli- och utvecklingsenheten
Kansli- och utvecklingsenheten lämnar följande kommentarer gällande föreskrifter om
avfallshantering för Kretslopp Sydost:


Enligt förslag till avfallsföreskrifter § 30 så beskrivs det i texten som att
medlemskommunerna alltid medger eldning av trädgårdsavfall, enligt lokala
hälsoskyddsföreskrifter. I Oskarshamns kommun är det inte tillåtet att elda trädgårdsavfall
inom områden med detaljplan eller sammanhållen bebyggelse. Det vore därför bra med ett
förtydligande av texten innebärande att torrt trädgårdsavfall som inte nyttjas för
kompostering kan förbrännas om medlemskommunernas lokala hälsoskyddsföreskrifter
tillåter detta, under tid då eldningsförbud ej råder.



Enligt förslag till avfallsföreskrifter § 29 så ska en anmälan om kompostering av matavfall på
den egna fastigheten handläggas av Kretslopp sydost.
Enligt 5 kap § 15 avfallsförordningen, så ska kompostering eller annat sätt att behandla
avfall som inte är trädgårdsavfall som kommunen ansvarar för anmälas till kommunen. Den
typen av anmälan bör hanteras av miljöavdelningen i respektive kommun och inte Kretslopp
sydost, då det faller under en förordning enligt Miljöbalken. Att kompostera matavfall på egen
fastighet bör delvis vara en hälsoskyddsfråga där kommunen har möjlighet att förelägga om
försiktighetsmått för att undvika olägenheter, så som lukt, och tilldragande av skadedjur
bland annat.

Samt lämnas följande kommentarer på bilaga 1:


I tabellen med folkmängd beräknas att kommuninvånarna ska öka i alla kommuner förutom i
Oskarshamn och Vetlanda. Enligt aktuella uppgifter från SCB beräknas befolkningen minska
i alla kommuner förutom Kalmar och Mörbylånga. En tydligare källhänvisning är önskvärt-



Vissa framtagna mål i den nya avfallsplanen, Mål 2 och 4, verkar vara lägre ställda än det
resultat som redovisas i genomförd undersökning 2021, 85 % som målsättning jämfört med
ett resultat på 93 % i undersökningen, 90 % i målsättning jämfört med ett resultat på 92 % i
undersökningen? Kretslopp Sydost bör sträva efter att sätta högre målsättningar när
resultaten har varit goda, för att nå ytterligare utveckling.

Utöver ovan beskrivna synpunkter har kansli- och utvecklingsenheten inget ytterligare att erinra. En
sammanställning av synpunkterna tillsammans med övriga redaktionella synpunkter på
renhållningsordningen från samhällsbyggnadskontoret lämnas tillsammans med yttrandet genom
bilaga 1.
Konsekvenser för barn och unga
Målsättningar i avfallsplanen ska sikta på att bidra till att ta hand om samhällets resurser i ett
kretslopp där så mycket som möjligt återanvänds och återvinns. Frågorna har särskilt stor bäring på
kommande generationer och är därför ett viktigt område som får konsekvenser för barn och unga.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-16

Sida 35

§ 37 fortsättning

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-02-10, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås att yttrandet från
kansli- och utvecklingsenheten godkänns och översänds tillsammans med bilaga 1 till Kretslopp
Sydost som Oskarshamns kommuns remissyttrande gällande förslag till ny renhållningsordning 2023
för Kretslopp Sydost.

Dagens sammanträde
Kommundirektör Henrik Andersson redogör för ärendet.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kansli- och utvecklingsenheten och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommundirektören, 2022-02-10
Bilaga: Kungörelse samråd ny renhållningsordning, med länk till remissversion
Bilaga: Nulägesbeskrivning
Bilaga: Uppföljning mål och åtgärder
Bilaga: Omvärld och lagstiftning
Bilaga: Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall
Bilaga: Nedlagda deponier
Bilaga: Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga: Ordlista
Bilaga: Exempel åtgärder
Bilaga: Exempel åtgärder
Bilaga: Exempel

Skickas till
Kretslopp Sydost
SBK
Tekniska kontoret

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-16
§ 38

Sida 36

Dnr KS 2022/000244-1

Revidering av ägardirektiv för Byggebo i Oskarshamn
AB
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Föreliggande förslag till revidering av ägardirektiv för Byggebo i Oskarshamn AB antas med följande
tillägg:
- Under rubriken ”Mål med verksamheten” läggs följande mening till:
Bolaget ska återkomma med en plan för hur bolaget kan bidra till att det byggs fler stora lägenheter.
- Under rubriken skriftlig rapportering görs följande ändring:
Den tredje punkten ändras från två till tre.

Jäv
Pontus Welin (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Ärendet
Ett förslag till revidering av ägardirektiv för Byggebo i Oskarshamn AB har tagits fram. Revideringen,
som är avstämd med bolaget, innebär några tillägg och förtydliganden i ägarens krav gällande mål
för verksamheten. Det handlar om frågor som rör det sociala ansvaret, hållbarhetsaspekter samt
trygghet och brottsförebyggande åtgärder.
Konsekvenser för barn och unga
Positiv påverkan på barn och unga som bor i bolagets bostadsbestånd, framför allt gällande arbetet
med trygghetsfrågor.
Bifogas:
 Ägardirektiv för Byggebo i Oskarshamn AB – Reviderat förslag till KS 2022-02-16 och
KF 2022-03-14.
 Ägardirektiv för Byggebo i Oskarshamn AB – Redovisning av ändringarna i det reviderade
förslaget utifrån nuvarande ägardirektiv, där text som tagits bort är överstruket och ny text är
skrivet med röda bokstäver.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-02-10, från kommundirektören föreslås att föreliggande förslag till
revidering av ägardirektiv för Byggebo i Oskarshamn AB antas.

Dagens sammanträde
Kenny Svahn (L) yrkar med instämmande av Ingemar Lennartsson (KD) på ändringar i förslaget till
revidering, enligt följande:

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-16

Sida 37

§ 38 fortsättning

Under rubriken mål med verksamheten
 Bolagets verksamhet ska präglas av ett socialt ansvar på bostadsmarknaden i kommunen. Detta
ska ske i samverkan med kommunala organ.
 Verksamheten ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och
kommande generationer.
 Bolaget ska aktivt medverka mot att nå kommunens vision kopplat till antalet invånare.
 Bolaget ska aktivt arbeta med att skapa trygghet och en god boendemiljö, där ytorna är hela och
rena i sitt fastighetsbestånd. Bolaget ska medverka och ta initiativ i frågor som rör
brottsförebyggande åtgärder. Bolaget ska presentera en plan för hur arbetet ska ske.
Under rubriken: Skriftlig rapportering
Ändring av punkt nr. tre
 De planer som finns omnämnda under mål med verksamheten ska redovisas i ägardialogen
september 2022 och tillsändas kommunen senast 2022-10-01
Lena Granath (V) yrkar bifall till föreliggande förslag från kommundirektören med följande tillägg:
Under rubriken ”Mål med verksamheten”
- Bolaget ska återkomma med en plan för hur bolaget kan bidra till att det byggs fler stora
lägenheter.
Under rubriken skriftliga rapporter
- Den tredje punkten ändras från två till tre.
Andreas Erlandsson (S) yrkar avslag till Kenny Svahns (L) yrkande och bifall till Lena Granaths (V)
tilläggsyrkande.
Ordföranden meddelar att först ska förslaget från kommundirektören prövas mot yrkandet från
Kenny Svahns (L). Därefter ska tilläggsyrkandet från Lena Granath (V) prövas. Kommunstyrelsen
godkänner denna propositionsordning.
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla
förslaget från kommundirektören och avslå yrkandet från Kenny Svahn (L).
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla
tilläggsyrkandet från Lena Granath (V).

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommundirektören
Bilaga: Reviderat förslag till Ägardirektiv
Bilaga: Redovisning av ändringar i förslag till Ägardirektiv

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-16
§ 39

Sida 38

Dnr KS 2022/000205-1

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt- Byggebo AB 2021
Kommunstyrelsens beslut
1. Under föregående kalenderår (2021) har Byggebo i Oskarshamn AB bedrivit sin verksamhet i
enlighet med fastställda ändamål och dessa har utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
2. Kommunfullmäktige delges beslutet.
Jäv
Pontus Welin (L) meddelar jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § ha uppsiktsplikt över kommunens
verksamheter. I uppdraget ingår även uppsikt över helägda kommunala bolag, delägda kommunala
bolag och stiftelser.

Helägda kommunala bolag
För helägda bolag ska kommunstyrelsen årligen pröva om den verksamhet som ett kommunalt
bolag bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner
att så inte är fallet, ska den lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. Det årliga
beslutet om prövning är ett lagkrav enligt kommunallagens 6 kap. 9 § och gäller helägda kommunala
bolag enligt kommunallagen 10 kap. 2 §.
De kommunala helägda bolag som berörs av denna prövning är Byggebo i Oskarshamn AB,
Oskarshamns Hamngods- och Terminal AB, Oskarshamn Utvecklings AB och Oskarshamns
kommunbolag AB.

Delägda kommunala bolag
Kommunstyrelsen ska även utöva uppsikt över delägda kommunala bolag. Här berörs
Smålandshamnar AB, Oskarshamns Energi AB, och Oskarshamns Energi Nät AB.

Stiftelser
Kommunstyrelsen har även uppsikt över kommunala stiftelser, vilket regleras i kommunallagen 10
kap. 6 §. Däremot behöver inte kommunstyrelsen pröva stiftelsernas verksamhet under föregående
kalenderår. Stiftelser som berörs är Stiftelsen Forum, Stiftelsen Strandagården och Stiftelsen
Oskarshamns Sjöfartshotell.

Uppsikt 2021
Enligt beslut av kommunstyrelsen 2018-03-20, § 58, ska det finnas en stående ärendepunkt på
kommunstyrelsens dagordning, där resultatet av ägardialoger med de kommunala bolagen och
stiftelserna rapporteras.
Under 2021 har kommundirektören och utvecklingschefen rapporterat om resultatet av genomförda
ägardialoger vid åtta kommunstyrelsesammanträden. Och vid fyra sammanträden har bolagschefer
lämnat information om respektive bolags ekonomi, verksamhet och framtidsplaner.
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-16

Sida 39

§ 39 fortsättning
Konsekvenser för barn och unga
Barn- och unga påverkas inte av förslaget.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-02-10, från kommundirektören, föreslås följande:
-

Under föregående kalenderår (2021) har Byggebo i Oskarshamn AB, Oskarshamns Hamngods
och Terminal AB, Oskarshamn Utvecklings AB och Oskarshamns kommunbolag AB bedrivit sina
verksamheter i enlighet med fastställda ändamål och dessa har utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.

-

Kommunfullmäktige delges beslutet.

Dagens sammanträde
Ordföranden ställer proposition på att under föregående kalenderår (2021) har Byggebo i
Oskarshamn AB bedrivit sin verksamhet i enlighet med fastställda ändamål och dessa har utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna samt att kommunfullmäktige delges beslutet och
finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-02-19, kommundirektören

Skickas till
Kommunfullmäktige
Byggebo AB
Kommunrevisionen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-16
§ 40

Sida 40

Dnr KS 2022/000205-2

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt- Oskarshamns
hamngods och terminal AB 2021
Kommunstyrelsens beslut
1. Under föregående kalenderår (2021) har Oskarshamns hamngods och terminal AB bedrivit sin
verksamhet i enlighet med fastställda ändamål och dessa har utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
2. Kommunfullmäktige delges beslutet.

Jäv
Rolf Lindström (M) och Leif Axelsson (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Ärendet
Helägda kommunala bolag
För helägda bolag ska kommunstyrelsen årligen pröva om den verksamhet som ett kommunalt
bolag bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner
att så inte är fallet, ska den lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. Det årliga
beslutet om prövning är ett lagkrav enligt kommunallagens 6 kap. 9 § och gäller helägda kommunala
bolag enligt kommunallagen 10 kap. 2 §.
De kommunala helägda bolag som berörs av denna prövning är Byggebo i Oskarshamn AB,
Oskarshamns Hamngods- och Terminal AB, Oskarshamn Utvecklings AB och Oskarshamns
kommunbolag AB.

Delägda kommunala bolag
Kommunstyrelsen ska även utöva uppsikt över delägda kommunala bolag. Här berörs
Smålandshamnar AB, Oskarshamns Energi AB, och Oskarshamns Energi Nät AB.

Stiftelser
Kommunstyrelsen har även uppsikt över kommunala stiftelser, vilket regleras i kommunallagen 10
kap. 6 §. Däremot behöver inte kommunstyrelsen pröva stiftelsernas verksamhet under föregående
kalenderår. Stiftelser som berörs är Stiftelsen Forum, Stiftelsen Strandagården och Stiftelsen
Oskarshamns Sjöfartshotell.

Uppsikt 2021
Enligt beslut av kommunstyrelsen 2018-03-20, § 58, ska det finnas en stående ärendepunkt på
kommunstyrelsens dagordning, där resultatet av ägardialoger med de kommunala bolagen och
stiftelserna rapporteras.
Under 2021 har kommundirektören och utvecklingschefen rapporterat om resultatet av genomförda
ägardialoger vid åtta kommunstyrelsesammanträden. Och vid fyra sammanträden har bolagschefer
lämnat information om respektive bolags ekonomi, verksamhet och framtidsplaner.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-16

Sida 41

§ 40 fortsättning

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-02-10, från kommundirektören, föreslås följande:
-

Under föregående kalenderår (2021) har Byggebo i Oskarshamn AB, Oskarshamns Hamngods
och Terminal AB, Oskarshamn Utvecklings AB och Oskarshamns kommunbolag AB bedrivit sina
verksamheter i enlighet med fastställda ändamål och dessa har utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.

-

Kommunfullmäktige delges beslutet.

Dagens sammanträde
Ordföranden ställer proposition på att under föregående kalenderår (2021) har Oskarshamns
hamngods och terminal AB bedrivit sin verksamhet i enlighet med fastställda ändamål och dessa har
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt att kommunfullmäktige delges beslutet
och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-02-19, kommundirektören

Skickas till
Kommunfullmäktige
Oskarshamns hamngods och Terminal AB
Kommunrevisionen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-16
§ 41

Sida 42

Dnr KS 2022/000205-3

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - Oskarshamns
kommunbolag AB 2021
Kommunstyrelsens beslut
1. Under föregående kalenderår (2021) har Oskarshamns kommunbolag AB bedrivit sin
verksamhet i enlighet med fastställda ändamål och dessa har utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
2. Kommunfullmäktige delges beslutet.

Jäv
Andreas Erlandsson (S), Lucas Lodge (M), Anton Sejnehed (S), Lena Granath (V), Ingemar
Lennartsson (KD) och Charlotte Sternell (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
beslutet.

Ärendet
Helägda kommunala bolag
För helägda bolag ska kommunstyrelsen årligen pröva om den verksamhet som ett kommunalt
bolag bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner
att så inte är fallet, ska den lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. Det årliga
beslutet om prövning är ett lagkrav enligt kommunallagens 6 kap. 9 § och gäller helägda kommunala
bolag enligt kommunallagen 10 kap. 2 §.
De kommunala helägda bolag som berörs av denna prövning är Byggebo i Oskarshamn AB,
Oskarshamns Hamngods- och Terminal AB, Oskarshamn Utvecklings AB och Oskarshamns
kommunbolag AB.

Delägda kommunala bolag
Kommunstyrelsen ska även utöva uppsikt över delägda kommunala bolag. Här berörs
Smålandshamnar AB, Oskarshamns Energi AB, och Oskarshamns Energi Nät AB.

Stiftelser
Kommunstyrelsen har även uppsikt över kommunala stiftelser, vilket regleras i kommunallagen 10
kap. 6 §. Däremot behöver inte kommunstyrelsen pröva stiftelsernas verksamhet under föregående
kalenderår. Stiftelser som berörs är Stiftelsen Forum, Stiftelsen Strandagården och Stiftelsen
Oskarshamns Sjöfartshotell.

Uppsikt 2021
Enligt beslut av kommunstyrelsen 2018-03-20, § 58, ska det finnas en stående ärendepunkt på
kommunstyrelsens dagordning, där resultatet av ägardialoger med de kommunala bolagen och
stiftelserna rapporteras.
Under 2021 har kommundirektören och utvecklingschefen rapporterat om resultatet av genomförda
ägardialoger vid åtta kommunstyrelsesammanträden. Och vid fyra sammanträden har bolagschefer
lämnat information om respektive bolags ekonomi, verksamhet och framtidsplaner.
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-16

Sida 43

§ 41 fortsättning

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-02-10, från kommundirektören, föreslås följande:
-

Under föregående kalenderår (2021) har Byggebo i Oskarshamn AB, Oskarshamns Hamngods
och Terminal AB, Oskarshamn Utvecklings AB och Oskarshamns kommunbolag AB bedrivit sina
verksamheter i enlighet med fastställda ändamål och dessa har utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.

-

Kommunfullmäktige delges beslutet.

Dagens sammanträde
Ordföranden ställer proposition på att under föregående kalenderår (2021) har Oskarshamns
kommunbolag AB bedrivit sin verksamhet i enlighet med fastställda ändamål och dessa har utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna samt att kommunfullmäktige delges beslutet och
finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-02-19, kommundirektören

Skickas till
Kommunfullmäktige
Oskarshamns kommunbolag AB
Kommunrevisionen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-16
§ 42

Sida 44

Dnr KS 2022/000247-1

Avveckling av parlamentarisk grupp för
socialnämnden
Kommunstyrelsens beslut
Den parlamentariska gruppen för socialnämnden (inrättad enligt beslut KS 2021-06-15, § 179 för en
budget i balans) avvecklas.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-15, § 179, bland annat enligt följande:
-

-

-

Socialnämndens åtgärdsplan för att få budget i balans, noteras som mottagen. Åtgärdsplanen
ska behandlas som ett beslutsärende på kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-17 och av
kommunstyrelsen 2021-08-24.
En parlamentarisk grupp bestående av samtliga partiers gruppledare i kommunstyrelsen,
tillsammans med socialnämndens arbetsutskott inrättas för att följa socialnämndens åtgärder för
budget i balans.
Till den parlamentariska gruppens arbete avsätts 200 tkr från kommunstyrelsens budget för
utveckling och bidrag, för kostnader för eventuella utredningar och arvoden.

Arbetet i den parlamentariska gruppen
Den parlamentariska gruppen har sammanlagt haft tre möten under 2021-2022. Fokus för arbetet
har varit att följa och öka kunskapen samt göra vissa fördjupningar inom socialnämndens
verksamhet och ekonomi. Vid gruppens första möte gjordes en redovisning av rapporten
”Granskning av kommunstyrelsens/socialnämndens ekonomistyrning” från PwC.
Enligt minnesanteckningar från parlamentariska gruppens senaste möte, 2022-01-25, är
förutsättningarna för en budget i balans bättre 2022 än 2021 tack vare långsiktigt arbete, statsbidrag
och tillskjutna medel. Områden att ha särskild bevakning på under 2022 är den fortsatta
utvecklingen inom IFO, ökningen av personlig assistans och demografin.
Den parlamentariska gruppen föreslår kommunstyrelsen, vid möte 2022-01-25, att gruppen avslutas
och att socialnämndens budget fortsättningsvis kommer att följas upp enligt den av
kommunstyrelsen beslutade rutin där nämnderna vid en avvikelse på över 1% av budget ska
återrapportera en handlingsplan för en budget i balans till kommunstyrelsen.

Bakgrund
Enligt kommunallagen 6 kapitlet, 1 §, ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma
nämnders verksamhet.
Oskarshamns kommuns ekonomi- och verksamhetsstyrningsregler (fastställt KF 2019-12-09)
omfattar rutiner för årsbokslut, delårsbokslut och månadsbokslut. Vid budget- och målavvikelser ska
nämnden omedelbart vidta åtgärder. Är avvikelsen eller åtgärderna väsentliga och påverkar
kommunfullmäktiges tidigare beslut om budget och verksamhet ska nämnden göra en åtgärdsplan
som i första hand ska genomföras inom de befintliga ramarna.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-16

Sida 45

§ 42 fortsättning
Konsekvenser för barn och unga
Delar av socialnämndens verksamhet är några av kommunens mer barnnära verksamheter varför
arbetet med att skapa goda förutsättningar för dessa är viktigt och gör skillnad för barn och unga i
kommunen.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-02-10, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås att den
parlamentariska gruppen för socialnämnden (inrättad enligt beslut KS 2021-06-15, § 179 för en
budget i balans) avvecklas.

Dagens sammanträde
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kansli- och utvecklingsenheten och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-02-10
KS 2021-06-15, § 179
Minnesanteckningar parlamentariska gruppen 2022-01-25

Skickas till
Socialnämnden
Socialförvaltningen
Kommunrevisionen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-16
§ 43

Sida 46

Dnr KS 2022/000164-1

Förslag till Omfördelning av budgetmedel mark- och
exploateringsverksamheten 2022.
Kommunstyrelsens beslut
Budgetmedel från Kansli- och utvecklingsenhetens buffert för utvecklingsområden projektnummer
97000 omfördelas enligt följande:


Medel om 420 tkr överförs från projekt 97000 till projekt 97031 Hamntorget



Medel om 975 tkr överförs från projekt 97000 till projekt 97032 Cykelväg Kristineäng

Ärendet
Kansli- och utvecklingsenhetens budget för utvecklingsbehov är 3 000 tkr för 2022.Under
verksamhetsåret 2022 har hittills inga medel äskats.
Budgetmedel från buffert för utvecklingsbehov projektnummer 97000 omfördelas enligt följande:

Förslag
Projekt 97031 Hamntorget. Efter att arbetena med Inre Hamnen har blivit klara har det konstaterats
att vissa kompletteringsarbeten behöver utföras för att få det färdigt:
Omläggning asfalterad yta vid innebandyplanen.
Ny asfalt mellan Sjöfartsföreningen och Glassbåten och utåtriktad verksamhet.
Skejt i Hamnparken.
Komplettering möbler och träd.
Översyn skyltning.
Kostnad 420 tkr.
Projekt 97032 Cykelväg Kristineäng. Anläggande av en ny cykelväg, enligt detaljplan, mellan
Nagelgränd och Gölgränd invid den nya planerade förskolan.
Kostnad 975 tkr
Återstående medel från utvecklingsbufferten är 1 605 tkr.
Konsekvenser för barn och unga
Hamnparken blir ett mer attraktivt ställe att vistas på.
Den nya cykelvägen gör att barn och unga lättare och säkrare kan röra sig i området.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-16

Sida 47

§ 43 fortsättning

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-01-26, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås följande:
Budgetmedel från Kansli- och utvecklingsenhetens buffert för utvecklingsområden projektnummer
97000 omfördelas enligt:
Medel om 420 tkr överförs från projekt 97000 till projekt 97031 Hamntorget
Medel om 975 tkr överförs från projekt 97000 till projekt 97032 Cykelväg Kristineäng
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-02-01, § 28, beslut enligt förslaget från kansli- och
utvecklingsenheten.

Dagens sammanträde
Ordföranden ställer proposition på förslaget från arbetsutskottet och finner att kommunstyrelsen
beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kansli- och utvecklingsenheten, 2022-01-26
KSAU, 2022-02-01, § 28

Skickas till
Mark- och exploateringsstrategen
Stadsarkitekten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-16
§ 44

Sida 48

Dnr KS 2022/000197-1

Val av ny tjänsteperson i gatunamnsberedningen
Kommunstyrelsens beslut
För tiden fram till och med 2022-12-31 väljs bibliotekarie Johanna Hansson att ingå som ny
tjänsteperson i gatunamnsberedningen.

Ärendet
Gatunamnsberedningen består av följande förtroendevalda ledamöter och tjänstepersoner:
Förtroendevalda ledamöter
Stefan Pettersson (M) (sammankallande)
Anita Hultgren (S)
Jan Johansson (SD)
Bengt Eckardt (L)
Tjänstepersoner
Ida Norling, kartchef
Karin Pettersson, bibliotekarie
Bibliotekarie Karin Pettersson har gått i pension och avsagt sig uppdraget och därav ska en ny
tjänsteperson väljas.
Bibliotekarie Johanna Hansson, som bland annat är ansvarig för Oskarshamns biblioteks
Oskarshamnssamling, föreslås som ny tjänsteperson i gatunamnsberedningen.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte få några direkta konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-01-26, från kansli- och utvecklingsenheten, föreslås att för tiden fram till
och med 2022-12-31 väljs bibliotekarie Johanna Hansson att ingå som ny tjänsteperson i
gatunamnsberedningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår, 2022-02-01, § 38, beslut enligt förslaget från kansli- och
utvecklingsenheten.

Dagens sammanträde
Ordföranden ställer proposition på förslaget från arbetsutskottet och finner att kommunstyrelsen
beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kansli- och utvecklingsenheten, 2022-01-26
KSAU 2022-02-01, § 38

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-16
§ 45

Sida 49

Dnr KS 2022/000135-1

Rapportering från ägardialoger med de kommunala
bolagen och stiftelserna 2022
Kommunstyrelsens beslut
Rapporteringen noteras som mottagen.

Ärendet
Enligt beslut av kommunstyrelsen 2018-03-20, § 58, ska det finnas en stående ärendepunkt på
kommunstyrelsens dagordning, där resultatet av ägardialoger med de kommunala bolagen och
stiftelserna rapporteras.

Dagens sammanträde
Kommundirektör Henrik Andersson redogör för den senaste genomförda ägardialogen med
Smålandshamnar AB, enligt följande:
Smålandshamnar AB
- 115 miljoner kronor i omsättning 2021
- 13,8 miljoner resultat 2021
- Ökat från 69 till 79 anställda.
- Godshanteringen har ökat till 1 271 000 ton.
- Shipping- utmaning med logistik för containrar.
- 84 vindkraftverk.
Framåt:
- Bogserbåtsavtal
- Ansökan om att bygga ut Oceankajen, 120 miljoner kronor i kalkylerad kostnad. Samråd med
Länsstyrelsen i nästkommande vecka.
- Vindkraft
Ordföranden ställer proposition på att informationen noteras som mottagen och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.
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Kommundirektören informerar
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras som mottagen.

Ärendet
Kommundirektören informerar vid arbetsutskottets och kommunstyrelsens sammanträden om
aktuella frågor och projekt som pågår inom kommunens verksamheter.

Dagens sammanträde
Kommundirektör Henrik Andersson informerar enligt följande:
Covid-19
Återgång till arbetsplatsen från 14 februari till 1 mars.
Skolan samt Socialtjänsten har haft stor utmaning i bemanning.
Administrerar PCR-test
Ägardialoger bolagen
SHAB
Andra dialoger
SKV kopplar till 400kV
Övrigt
ÖP- beslut om utställning KS i 8 mars
Ny utvecklingschef 4 april: Ulrika Zetterberg
Verkstad 18- inväntar fortfarande beslut/tolkning från Naturvårdsverket
28/1 lades Kristdala 2 ut till anbudsräkning (bredband)
Ny Arena- efter inriktningsbeslutet
Mark- och exploateringsgruppen gör en genomlysning av samtliga förslag till platser.
Direktupphandling ute för uppdraget om att utreda driftsform (enligt beslut i KS i december 2021).
Projektorganisation – återkommer med förslag till kommunstyrelsens sammanträde i mars.
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§ 47

Anmälningsärenden
Nedanstående ärenden noteras som anmälda.


KS 2021/001061

Remiss. Framtagande av förslag till länsplan för regional
transportinfrastruktur 2022-2033/2037 - Gotlands län



KS 2021/001103

Återrapportering av uppdrag- Överenskommelse med
föreningar om feriejobb



KS 2021/001129

Krav på vaccination mot Covid-19 vid nyanställning av
personal inom vård- och omsorg



KS 2021/001132

Lönepolitiska satsningar 2022



KS 2022/000152

Bostadsmarknadsenkät från Boverket 2022



KS 2022/000201

Revisionsrapport- Granskning av styrmodellen avseende
löften och mätetal



KS 2019/000426

Minnesanteckningar Kommunala pensionärsrådet
2021-12-01



KS 2019/000426

Minnesanteckningar Kommunala rådet för tillgänglighet
2021-12-09
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§ 48

Anmälan av delegationsbeslut
Nedanstående delegerade ärenden noteras som anmälda.


KS 2020/001075

Granskning - Detaljplan för del av Figeholm 32, Vasakajen,
Figeholm.
Organisationsstrategen



KS 2021/000954

Granskning - Detaljplan för Fårbo 16_5 och del av Fårbo
24.
Organisationsstrategen



KS 2022/000215

Delegationsbeslut mellan 2021-12-08 och 2022-01-31
Räddningstjänsten



KS 2022/000263

Statistiksekretess inom Oskarshamns kommun.
Kommundirektören

Justerarsignaturer
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