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Dnr KS 2022/000267-1

Preliminärt bokslut 2021
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen avseende preliminärt bokslut 2021 noteras som mottagen
2. Bokslut 2021 överlämnas till kommunens förtroendevalda revisorer för granskning
3. Avvikelsen gällande kredit godkännes.

Ärendet
Preliminärt bokslut för Oskarshamns kommun avseende år 2021 har sammanställts. Årets resultat
för 2021 uppgår till +247,4 mnkr, vilket är en positiv avvikelse med +225,6 mnkr gentemot budget.
Verksamhetens nettokostnader är 20,7 mnkr lägre än budgeterat. I det ingår ett intäktsöverskott
avseende avslutade projekt inom mark och exploatering med 30,1 mnkr. Negativa avvikelser
gentemot budget finns inom tekniska nämndens avgiftsfinansierade verksamhet med -6,6 mnkr,
socialnämnd med -8,2 mnkr samt tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet med -0,9 mnkr.
Vad gäller tekniska nämndens avgiftsfinansierade verksamhet avser det högre
avskrivningskostnader till följd av tidigare VA-investeringar men där del av eget kapital har
reserverats.
Skatteintäkter och generella statsbidrag visar en positiv avvikelse på 22,1 mnkr gentemot budget.
Finansnettot visar en positiv avvikelse gentemot budget på 182,8 mnkr. I det ingår orealiserade
realisationsvinster på finansiella tillgångar på 108,2 mkr.
Investeringarna uppgår till 152,2 mnkr mot budgeterade 279 mnkr, en avvikelse på 126,8 mnkr. Det
är främst investeringar inom Vatten och avlopp, fastigheter inom skolor och förskolor samt ITrelaterade investeringar, där inte alla budgeterade medel nyttjats.
Det finansiella målet om nettokostnadernas storlek i förhållande till skatteintäkter och generella
statsbidrag uppnås för 2021. Det finansiella målet avseende självfinansieringsgrad av
skattefinansierade investeringar för 2021 beräknas när beslut om synnerliga skäl fattats.
Konsekvenser för barn och unga
I underlaget saknas en särskild redovisning av konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-03-04, från ekonomiavdelningen föreslås följande:
-

Informationen avseende preliminärt bokslut 2021 noteras som mottagen
Bokslut 2021 överlämnas till kommunens förtroendevalda revisorer till granskning
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Dagens sammanträde
Ekonomichef Tobias Åstrand redogör för det preliminära bokslutet för år 2021 och svarar på frågor.
Ekonomichefen föreslår att kommunstyrelsen också beslutar att godkänna avvikelsen gällande
kredit.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från ekonomiavdelningen, med föreslaget tillägg från
ekonomichefen om att godkänna avvikelsen gällande kredit, och finner att kommunstyrelsen beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2022-03-04
Bilaga: Preliminärt bokslut 2021

Skickas till
Ekonomichefen
Ekonomiavdelningen
Kommunrevisionen
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Dnr KS 2022/000136-1

Synnerliga skäl bokslut 2021
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Synnerliga skäl åberopas till att följande poster inte ska ingå i årets balanskravsresultat samt att
synnerliga skäl beaktas vid beräkning av finansiella nyckeltal:
 Insatser för 8,2 mnkr inom den kommunala verksamheten med anledning av Covid-19.
 Avsättning med 0,3 mnkr för miljöåtgärder Råbocksgatan.
 Avsättning med 0,2 mnkr för miljöåtgärder del av Figeholm 3:1.

Ärendet
I 2021 års balanskravsutredning åberopar Oskarshamns kommun synnerliga skäl att följande poster
inte ska ingå i årets balanskravsresultat:
 Insatser för 8,2 mnkr inom den kommunala verksamheten med anledning av Covid-19.
 Avsättning med 0,3 mnkr för miljöåtgärder Råbocksgatan.
 Avsättning med 0,2 mnkr för miljöåtgärder del av Figeholm 3:1.
Konsekvenser för barn och unga
I underlaget saknas en särskild redovisning av konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-03-04, från ekonomiavdelningen förslås följande:
Föreslå kommunfullmäktige åberopa synnerliga skäl till att följande poster inte ska ingå i årets
balanskravsresultat samt att synnerliga skäl beaktas vid beräkning av finansiella nyckeltal:




Insatser för 8,2 mnkr inom den kommunala verksamheten med anledning av Covid-19.
Avsättning med 0,3 mnkr för miljöåtgärder Råbocksgatan.
Avsättning med 0,2 mnkr för miljöåtgärder del av Figeholm 3:1.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-03-04
Avsnitt Balanskravsutredning Bokslut 2021
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Dnr KS 2020/000974-19

Beslut om gemensamt räddningstjänstförbund för
kommunerna: Borgholm, Emmaboda, Högsby,
Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn
och Torsås.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Under förutsättning att samtliga övriga kommuner fattar beslut enligt nedan beslutas enligt följande:
1. 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.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till förbundsordning för Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Sydost.
3. Kommunfullmäktige godkänner Oskarshamns kommuns del av budget 2022 och 2023 för
bildande av kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost.
4. 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”.
5. 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:
6. Utförandet av verksamheten för sotning och brandskyddskontroll i Oskarshamns kommun
övertas av kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost. När avtalen löper ut behöver
verksamheten för sotnings- och ventilationskontroll organiseras och utföras på ett kvalitativt och
kostnadseffektivt sätt i egen regi eller upphandlas.
7. Kommunfullmäktige väljer följande ledamot och ersättare i förbundsdirektionen för
kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost för tiden från och med förbundsstart till och med
2022-12-31:
Ledamot: Kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S)
Ersättare: ……………
8. Kommunfullmäktige väljer följande förtroendevalde revisor för kommunalförbundet
Räddningstjänsten Sydost för tiden från och med förbundsstart till och med 2022-12-31:
Revisor: ……………

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-03-08

Sida 9

§ 53 fortsättning

Reservation
Charlotte Sternell (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Deltar ej i beslut
Leif Axelsson (SD) och Jan Johansson (SD) deltar ej i beslutet.

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
Revideringen av lagstiftningen med tillhörande föreskrifter, ställer ökade krav på
räddningstjänsterna, bland annat 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.
Justerarsignaturer
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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?
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.
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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.
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.
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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 att övergå till det nya
räddningsförbundet. Utifrån detta kommer räddningsförbundet att fatta erforderliga beslut gällande
framtida verksamhet för sotning och brandskyddskontroll i kommunen. När avtalen löper ut behöver
verksamheten för sotnings- och ventilationskontroll organiseras och utföras på ett kvalitativt och
kostnadseffektivs sätt i egen regi eller upphandlas.
Konsekvenser för barn och unga
Ett bildande av ett räddningstjänstförbund bedöms inte få några direkta konsekvenser för barn och
unga.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-02-09, från räddningschefen och kommundirektören föreslås enligt
följande:
Under förutsättning att samtliga övriga kommuner fattar beslut enligt nedan beslutas 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.

-

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
2022-12-31:
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 2022-12-31:
Revisor: ……………

Kommunstyrelsen beslutar 2022-02-15, § 26, att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens
sammanträde 2022-03-08 med anledning av att det skett en uppdatering av beslutsunderlagen.
Följande förändringar har gjorts i beslutsunderlagen:
§ 5.2 skrivning om att ersättare ska utgöras av vice ordförande i kommunstyrelsen tas bort
(kommunen utser ersättare utifrån egna premisser).
§ 16 Avsnittet ”Enighet” tas bort.
Ny § 16 Taxor. Förtydligas att taxor måste tas i respektive fullmäktige, då förbundet inte har något
eget fullmäktige.
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-03-08

Sida 14

§ 53 fortsättning

Dagens sammanträde
Lucas Lodge (M) föreslår ett förtydligande gällande beslutspunkt 6 innebärande att när avtalen löper
ut behöver verksamheten för sotnings- och ventilationskontroll organiseras och utföras på ett
kvalitativt och kostnadseffektivt sätt i egen regi eller upphandlas.
Charlotte Sternell (C) yrkar enligt följande:
-

Avslag på förslaget om att Oskarshamns kommun blir medlemmar i ett räddningsförbund i
mellersta- och södra Kalmar län.

-

Att kommundirektören får i uppdrag att utreda möjligheterna att fördjupa vår samverkan med
närliggande kommuner och det nya räddningsförbundet.

-

Att uppdra åt kommundirektören att ta fram ett förslag på ett samverkansavtal
med det nya räddningsförbundet, detta bör också innefatta gemensam upphandling av materiel.

Leif Axelsson (SD) och Jan Johansson (SD) meddelar att man inte deltar i beslutet.
Ordföranden meddelar att förslaget från räddningschefen och kommundirektören, inklusive
föreslaget förtydligande från Lucas Lodge (M), ska prövas mot yrkandet från Charlotte Sternell (C).
Kommunstyrelsen godkänner detta.
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla
förslaget från räddningschefen och kommundirektören, inklusive förslaget förtydligande från Lucas
Lodge (M) och avslå yrkandet från Charlotte Sternell (C).

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Räddningschef och kommundirektör, 2022-02-09
Bilaga: Förbundsordning för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost.
Bilaga till förbundsordning 1: Reglemente för revisionen
Bilaga till förbundsordning 2: Reglemente för förbundsdirektionen
Bilaga: Utredning om gemensamt räddningstjänstförbund för kommunerna: Borgholm, Emmaboda,
Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås.
Bilaga: Avtal avseende övertagande av personal och anläggningstillgångar samt drift av vissa ITsystem.
Bilaga: Omställningskostnader och migrationskostnader, budget 2022 och 2023.
Bilaga: Gemensam viljeinriktning i frågan från kommunstyrelseordförandena i de nio berörda
kommunerna.
Bilaga: MBL-protokoll
KS 2022-02-16, § 26

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2022/000319-1

Tilläggsbudget 2022
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Förslag till tilläggsbudget drift för år 2022 fastställs enligt nedanstående förslag.

Kommunstyrelsens beslut
1. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan får kommunstyrelsens
arbetsutskott rätt att besluta om användning av medel för krisberedskap upp till ett belopp om
1 mkr per beslut.
2. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan får kommundirektören rätt att
besluta om användning av medel för krisberedskap upp till ett belopp om 200 tkr per beslut.

Reservation
Mathias Karlsson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Ingemar Lennartsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendet
Sveriges kommuner och regioner (SKR), som är den organisation som ger kommunen stöd i
prognosarbetet, skruvar nu upp sina prognoser för innevarande år. Jämfört med den tidigare
skatteunderlagsprognosen i december räknar nu SKR med en starkare utveckling av
skatteunderlaget i år och de närmaste åren framåt. Detta skapar förutsättningar för att föreslå en
tilläggsbudget för år 2022.

Förslag till tilläggsbudget drift 2022
Budgetpost
Sommarlovsbiljett för unga
Arena Oskarshamn
Arbetsmarknadsåtgärder
Utveckling och bidrag
Krisberedskap
Arbetskläder
Välfärdsteknik

Belopp
1 500 000
2 000 000
2 000 000
7 500 000
5 000 000
1 000 000
1 000 000

Nämnd
KS
KS
KS
KS
KS
SN
SN

Sommarlovsbiljett för unga
Region Kalmar län erbjuder länets kommuner köp av sommarkort för elever i årskurs 6-9 i
grundskolan och åk 1 och 2 på gymnasiet. Sommarlovskortet är ett avgiftsfritt busskort som innebär
att barn och ungdomar får möjlighet att resa fritt i hela länet under sommarlovet, 12 juni - 22 augusti
2021. Budget 1 500 tkr.

Justerarsignaturer
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Arena Oskarshamn
Oskarshamns kommun har tagit ett inriktningsbeslut att bygga en ny arena för ishockey med
möjlighet för evenemang. I arbetet finns en rad kostnader som idag inte har täckning i budgeten.
Platsundersökningar, konsultutredningar samt behov av att stärka den interna projektorganisationen
finns. Budget 2 mkr.

Arbetsmarknadsåtgärder
Mot bakgrund av att den statliga finansieringen av extratjänster har tagits bort så utökas budgeten
för arbetsmarknadsenhetens arbete med arbetsmarknadsåtgärder. Syftet är att långtidsarbetslösa
och personer som står längre från arbetsmarknaden ska få arbete och en stärkt position på
arbetsmarknaden. Budget 2 mkr.

Utveckling och bidrag
Kommunstyrelsens budget för utveckling och bidrag utökas för att möjliggöra ett utrymme för
satsningar till föreningsliv och utvecklingsprojekt. Budget 7,5 mkr.

Krisberedskap
Dessa medel får endast användas till eventuella beredskaps- och krisåtgärder som behöver vidtas,
på grund av det försämrade säkerhetsläget som råder i vår omvärld med Rysslands krig mot
Ukraina. Budget 5 mkr.

Arbetskläder
Medel för att finansiera arbetskläder och skor för utomhusbruk för personal inom socialnämndens
verksamheter, hemtjänstpersonal (ca. 235 st. tillsvidareanställda) samt personal inom hälso-och
sjukvårdsenheten (ca. 65 tillsvidareanställda). Budget 1 mkr.

Välfärdsteknik
Medel för att finansiera socialnämndens vidare satsningar på välfärdsteknik, så som exempelvis
digital kalender för sjuksköterskor och mobil dokumentation inom hemtjänsten. Genom att
rutinmässiga arbetsuppgifter digitaliseras kan tid frigöras för medarbetarna att möta
omsorgstagarna. Budget 1 mkr.
Konsekvenser för barn och unga
Flera av insatserna inom ramen för tilläggsbudgeten kan innebära positiva konsekvenser för barn
och unga, så som sommarlovskortet och medel för arbetsmarknadsåtgärder.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-03-09, från kommundirektören föreslås enligt följande:
-

Förslag till tilläggsbudget för år 2022 fastställs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott får besluta om användning av medel för krisberedskap upp till
ett belopp om 1 mkr per beslut.
Kommundirektören får besluta om användning av medel för krisberedskap upp till ett belopp om
200 tkr per beslut.

Dagens sammanträde
Mathias Karlsson (L) yrkar att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde.

Justerarsignaturer
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Ingemar Lennartsson (KD) yrkar bifall till förslaget med ändringen att budgetposten för utveckling
och bidrag om 7,5 mkr utgår.
Anton Sejnehed (S) och Leif Axelsson (SD) yrkar bifall till förslaget från kommundirektören.
Ordföranden meddelar att först ska yrkandet från Mathias Karlsson (L) om att hänskjuta ärendet till
kommunstyrelsens nästkommande sammanträde prövas. Kommunstyrelsen godkänner detta.
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att avslå
yrkandet från Mathias Karlsson (L), innebärande att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs och ska verkställas.
- Ja-röst för bifall till att ärendet ska avgöras idag.
- Nej-röst för bifall till Mathias Karlssons (L) yrkande om att ärendet ska hänskjutas till
kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.
Med 12 ja-röster och 1 nej-röst beslutar kommunstyrelsen att bifalla förslaget om att ärendet ska
avgöras idag och avslå yrkandet från Mathias Karlsson (L). Omröstningsresultatet framgår av sidan
18 i protokollet.
Därefter meddelar ordföranden att förslaget från kommundirektören ska prövas gentemot yrkandet
från Ingemar Lennartsson (KD). Kommunstyrelsen godkänner detta.
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att bifalla
förslaget från kommundirektören och avslå yrkandet från Ingemar Lennartsson (KD).

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommundirektören, 2022-03-03

Justerarsignaturer
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Bifall till att ärendet ska avgöras idag = Ja
Bifall till Mathias Karlssons (L) yrkande om att ärendet ska hänskjutas= Nej
Nr Ledamot
Tjänstgörande ersättare
Ja
1.

Anita Hultgren (S)

X

2.

Anton Sejnehed (S)

X

3.

Yvonne Bergvall (S)

X

4.

Ingela Ottosson (M)

X

5.

Lucas Lodge (M)

X

6.

Rolf Lindström (M)

X

7.

Jan Johansson (SD)

X

8.

Leif Axelsson (SD)

X

9.

Mathias Karlsson (L)

Avstår

X

10. Ingemar Lennartsson (KD)

X

11. Charlotte Sternell (C)

X

12.

X

Lena Granath (V)

13. Andreas Erlandsson (S)

X
SUMMA

Justerarsignaturer
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Dnr KS 2022/000291-1

Förändrad tidplan återöppnande särskilt boende
Hultgårdsvägen 7, Charlottagården i Misterhult
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Tidigare beslutad tidplan för återöppnande av det särskilda boendet Hultgårdsvägen 7,
Charlottagården (KF 2021-11-23, § 178) förlängs till 30 april 2022.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-23, § 165, att ge socialnämnden i uppdrag att återöppna det
särskilda boendet Charlottagården i Misterhult under första kvartalet 2022, det vill säga senast 31
mars. I samma beslut anvisades 2 400 tkr till tekniska kontoret för att anpassa f.d. Charlottagården
till dagens krav för att kunna återöppna det särskilda boendet.

Förändrad tidplan
Lokalerna i f.d. Charlottagården har behov av ytskiktsrenovering. Lägenheterna ska kompletteras
med tvättpelare i varje badrum samt ska delar av badrumsutrustningen ska bytas ut. Vissa rum i de
gemensamma delarna behöver byggas om för att passa dagens verksamhet. Hela boendet ska
kompletteras med sprinkler för att klara de brandkrav som ställs vid öppnandet av boendet. Eftersom
kapacitet och tryck i vattenledningsnätet i Misterhult är tillräckligt kommer bufferttankar med
sprinklervatten installeras i Hultgårdens källare.
Tidplanen som sattes innan projektet startade angav att ombyggnaden skulle vara klar 31 mars.
Efter att det tillkommit arbete med projektering och utförande av framförallt sprinkleranläggningen
behöver tidplanen förskjutas 1 månad och färdigställandet ska vara klart senast 30 april beroende på
framdriften av sprinklerinstallationen. Om det blir klart tidigare får socialförvaltningen tillträde till
lokalen så fort som möjligt.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-03-03, från tekniska chefen och kommundirektören, föreslås att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förlänga tidigare beslutad tidplan för återöppnande
av det särskilda boendet Hultgårdsvägen 7, Charlottagården (KF 2021-11-23, § 178) till 30 april
2022.

Dagens sammanträde
Teknisk chef Richard Bergqvist redogör för orsakerna till den förändrade tidplanen och svarar på
frågor.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från tekniske chefen och kommundirektören och finner
att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-03-08

Sida 20

§ 55 fortsättning

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, teknisk chef och kommundirektören, 2022-03-01
KF 2021-11-15, § 165

Justerarsignaturer
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Dnr KS 2020/000686-13

Översiktsplan för Oskarshamns kommunGranskningshandling
Kommunstyrelsens beslut
Föreliggande förslag till Översiktsplan för Oskarshamns kommun godkänns för utställning under
perioden 2022-03-16—2022-05-15.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-18, § 153, att skicka förslaget till ny översiktsplan för
Oskarshamns kommun för samråd under perioden 2021-06-07—2021-08-15.
Förslaget till ny översiktsplan, tillsammans med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därefter
varit ute på samråd och ska nu ställas ut för granskning innan antagandeprövning sker.
Under samrådstiden gavs kommunmedborgare, myndigheter och kommunala förvaltningar tillfälle att
lämna synpunkter på förslaget till översiktsplan. Samrådet kungjordes på kommunens anslagstavla,
på kommunens hemsida och genom annons i kommuntäckande dagstidningar. Under samrådstiden
fanns handlingarna tillgängliga på hemsidan och på biblioteken i Oskarshamn, Figeholm, Kristdala
och Påskallavik samt i Servicecenter i stadshuset. Under samrådstiden hölls två digitala
informationsträffar för allmänheten, den 30 juni och 7 juli 2021. Vid båda tillfällena deltog cirka 15
personer.
Under samrådstiden inkom totalt 40 skriftliga yttranden. I samrådsredogörelsen (bilaga 1) redovisas
inkomna synpunkter följt av svar på hur synpunkterna beaktas i den fortsatta hanteringen av
Översiktsplanen.
De ändringar som har gjorts efter avslutat samråd, som redovisas i samrådsredogörelsen, är nu en
del av granskningshandlingen och nästa steg i processen är att skicka förslaget till Översiktsplan på
granskning under 2 månader.

Digital version av Översiktsplanen i Story Map
Som ett komplement till översiktsplanens dokument finns en digital version som är uppbyggd som en
responsiv hemsida, det vill säga att layouten anpassar sig för att fungera bra på både dator,
surfplatta och mobiltelefon. Den digitala versionen har fler inbäddade kartor än dokumentet och de
är även interaktiva så att användarna kan zooma och flytta runt, vilket ökar förståelsen. Det finns
även ”kartlänkar” på en del ställen för att kunna zooma in till ett område som beskrivs i texten. Den
digitala versionen följer tekniska standarder för att uppfylla tillgänglighetskravet.
I den digitala versionen finns också en större separat interaktiv ”samlingskarta” där alla olika
kartlager i Översiktsplanen fritt kan kombineras med varandra.
Den digitala versionen innehåller ett formulär som möjliggör att man direkt kan skriva in sin synpunkt
och skicka in till kommunen, under tiden Översiktsplanen befinner sig på granskning.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget till Översiktsplan innehåller utvecklingsstrategin ”Vi är barnens Oskarshamn” med
tillhörande viljeinriktningar. Dessa viljeinriktningar ska vara en del i att säkra barnrättsperspektivet i
kommunens samhällsplanering.
Justerarsignaturer
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Utdrag ut förslag till Översiktsplan (Utvecklingsstrategi s. 139):
Vi är barnens Oskarshamn
När vi bygger och planerar ska vi utgå från barns och ungas behov av rörelsefrihet, trygghet och
tillgänglighet. Vi ska lyssna och möjliggöra delaktighet för barn och unga på deras villkor. När vi tar
beslut som berör barn och unga så ska vi göra barnkonsekvensanalyser .

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-03-03, från kansli- och utvecklingsenheten, föreslås att föreliggande
förslag till Översiktsplan för Oskarshamns kommun godkänns för utställning under perioden 202203-11—2022-05-09.

Dagens sammanträde
Kommundirektör Henrik Andersson redogör för samrådsprocessen och de förändringar som gjorts i
förslaget till ny Översiktsplan efter samrådet. En sammanfattning av de större ändringar som har
gjorts finns listat i samrådsredogörelsen (se bilaga).
Kommundirektören föreslår samtidigt en justering av tidsperioden för utställningen, med anledning
av att den digitala versionen ska färdigställas, innebärande att Översiktsplanen föreslås godkännas
för utställning under perioden 2022-03-16—2022-05-15.
GIS-ingenjör Mattias Ekström visar den digitala versionen av Översiktsplanen i StoryMap.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kansli- och utvecklingsenheten med
kommundirektörens förslag till justering av tid för utställningen till perioden 2022-03-16—2022-05-15
och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kansli- och utvecklingsenheten, 2022-03-01
Bilaga: Granskningshandling Översiktsplan Oskarshamns kommun
Bilaga: MKB
Bilaga: Samrådshandling Översiktsplan Oskarshamns kommun
KS 2021-05-18, § 153

Skickas till
För åtgärd
Kansli- och utvecklingsenheten
Planavdelningen, SBK
För kännedom:
Samtliga nämnder

Justerarsignaturer
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Val 2022 av företrädare vid bolagsstämma i bolag där
kommunen har aktieinnehav
Kommunstyrelsens beslut
1. För tiden fram till och med 2022-12-31 bemyndigas kommunstyrelsens ordförande,
kommunalrådet, Andreas Erlandsson (S) att företräda kommunen och utöva kommunens rösträtt
vid bolagsstämma i aktiebolag där kommunen har direkt eller indirekt aktieinnehav.
2. Såsom ersättare för Andreas Erlandsson (S) utses i första hand kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande, kommunalrådet, Lucas Lodge (M) och i andra hand kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande, kommunalrådet i opposition, Mathias Karlsson (L).
3. För tiden fram till och med 2022-12-31 bemyndigas Yvonne Bergvall (S) att företräda kommunen
och utöva kommunens rösträtt vid bolagsstämma för Oskarshamns Utvecklings AB och såsom
ersättare utses Rolf Lindström (M).
4. För tiden fram till och med 2022-12-31 bemyndigas Yvonne Bergvall (S) att företräda kommunen
och utöva kommunens rösträtt vid bolagsstämma för Oskarshamns Kommunbolag AB och
såsom ersättare utses Rolf Lindström (M).

Ärendet
Kommunstyrelsen ska välja företrädare till bolagsstämma i bolag där kommunen har aktieinnehav.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-03-07, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås enligt följande:
-

För tiden fram till och med 2022-12-31 bemyndigas kommunstyrelsens ordförande,
kommunalrådet, Andreas Erlandsson (S) att företräda kommunen och utöva kommunens
rösträtt vid bolagsstämma i aktiebolag där kommunen har direkt eller indirekt aktieinnehav.

-

Såsom ersättare för Andreas Erlandsson (S) utses i första hand kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande, kommunalrådet, Lucas Lodge (M) och i andra hand kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande, kommunalrådet i opposition, Mathias Karlsson (L).

-

För tiden fram till och med 2022-12-31 bemyndigas Yvonne Bergvall (S) att företräda
kommunen och utöva kommunens rösträtt vid bolagsstämma för Oskarshamns Utvecklings
AB och såsom ersättare utses Rolf Lindström (M).

-

För tiden fram till och med 2022-12-31 bemyndigas Yvonne Bergvall (S) att företräda
kommunen och utöva kommunens rösträtt vid bolagsstämma för Oskarshamns
Kommunbolag AB och såsom ersättare utses Rolf Lindström (M).

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

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-03-08

Sida 24

§ 57 fortsättning

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, KS:s kansli, 2022-03-04

Skickas till
De valda
KS:s kansli
Ekonomiavdelningen
Kommunala bolagen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-03-08
§ 58

Sida 25

Dnr KS 2022/000049-1

Kommundirektören informerar
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras som mottagen.

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

Kommunens arbete utifrån kriget i Ukraina
-

Information om läget från myndigheter: Länsstyrelsen, Migrationsverket och
Försvarsmakten.
Kommunens säkerhetsavdelning arbetar med omvärldsbevakning.
Kommunen behöver samarbeta med civilsamhället- förberedelser för flyktingmottagande.
Viktigt att inhämta information om hur många personer som finns i kommunen, för att kunna
förbereda för eventuellt behov av kommunal service, så som skola och omsorg.
Kommunstyrelsen ska löpande få information om hur situationen utvecklas.

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

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

