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Kommunstyrelsens beslut
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Dnr KS 2022/000036-28

Fastställande av dagordning
Kommunstyrelsens beslut
Utskickad dagordning fastställs.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-04-19
§ 88

Dnr KS 2022/000450-1

Presentation av ny utvecklingschef
Nya utvecklingschefen Ulrika Zetterberg hälsas välkommen och presenterar sig för
kommunstyrelsen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2022/000449-1

Driftbudget 2023 och VP 2024-2025
Kommunstyrelsens beslut
Budget 2023 och verksamhetsplan 2024-2025 fastställs enligt budgetberedningens tillika
Socialdemokraternas och Moderaternas förslag i dokumentet ”Budget 2023 och verksamhetsplan
2024-2025”.

Reservationer
Kenny Svahn (L) och Ingemar Lennartsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Liberalernas och Kristdemokraternas förslag.
Leif Axelsson (SD) och Jan Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Sverigedemokraternas förslag.
Charlotte Sternell (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Centerpartiets förslag.
Lena Fyhr (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Vänsterpartiets förslag.

Ärendet
Utgångspunkten är Kommunfullmäktiges beslut i november 2021 avseende budget 2022 och
verksamhetsplan 2023-2024. Socialdemokraterna och Moderaterna lämnade in sitt yrkande 202203-17. Övriga partier lämnade in sina yrkanden med utgångspunkt från ovanstående partiers förslag
2021-03-28.
Fem budgetförslag har inkommit avseende driftbudget 2023 och verksamhetsplan 2024-2025:
- Socialdemokraterna och Moderaterna
- Liberalerna och Kristdemokraterna
- Centerpartiet
- Vänsterpartiet
- Sverigedemokraterna
Fem förslag har inkommit avseende övriga specifika yrkanden:
- Socialdemokraterna och Moderaterna
- Liberalerna och Kristdemokraterna
- Centerpartiet
- Vänsterpartiet
- Sverigedemokraterna
Konsekvenser för barn och unga
I underlaget saknas en särskild redovisning av konsekvenser för barn och unga.

Dagens sammanträde
Lucas Lodge (M) yrkar bifall till budgetberedningens, tillika Socialdemokraterna och Moderaternas
förslag till budget 2023 och verksamhetsplan 2024-2025 enligt förslagspunkter 1-6 i dokumentet
”Budget 2023 och verksamhetsplan 2024-2025”.

Justerarsignaturer
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§ 89 fortsättning

Leif Axelsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget 2023 och
verksamhetsplan 2024-2025.
Charlotte Sternell (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag till budget 2023 och verksamhetsplan
2024-2025.
Lena Fyhr (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till budget 2023 och verksamhetsplan 20242025.
Ingemar Lennartsson (KD) och Kenny Svahn (L) yrkar bifall till Liberalernas och Kristdemokraternas
förslag till budget 2023 och verksamhetsplan 2024-2025.

Beslutsförfarande
Ordföranden meddelar att samtliga förslag till budget 2023 och verksamhetsplan 2024-2025 samt
specifika yrkanden ska i sin helhet prövas mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner denna
propositionsordning.
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla
Socialdemokraternas och Moderaternas förslag samt avslå Sverigedemokraternas förslag,
Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag och Centerpartiets förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2022-04-12
Budgetberedningens förslag ”Budget 2023 och verksamhetsplan 2024-2025”.
Partiernas yrkanden sammanställning
Vänsterpartiets budgetförslag
Sverigedemokraternas budgetförslag
Liberalernas och Kristdemokraternas budgetförslag
Centerpartiets budgetförslag

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningar
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Dnr KS 2022/000448-1

Investerings-och exploateringsbudget 2023-2026
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudget 2023-2026 fastställs enligt Socialdemokraternas
och Moderaternas förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att exploateringsbudget 2023-2026 fastställs enligt
Socialdemokraternas och Moderaternas förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om användning av medel
inom kategorin ”Särskilda satsningar”.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en modell för hur
invånare ska kunna vara med och påverka inom ramen för objektet ”Medborgarbudget för utveckling
och mindre orter och stadsdelar”.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en modell för hur arbetet
med strategiska hållbarhetsåtgärder ska ske inom ramen för objektet ” Strategiska
hållbarhetsåtgärder”.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får besluta om hur medel inom ramen för objektet
”O-ringen 2022” får användas samt omfördela medlen mellan de av kommunfullmäktige fastställda
grupperingarna.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får besluta om hur medel inom ramen för objektet
”Bredband” får användas samt omfördela medlen mellan de av kommunfullmäktige fastställda
grupperingarna.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får besluta om hur medel inom ramen för objektet
”Dagvattenanläggning” får användas samt omfördela medlen mellan de av kommunfullmäktige
fastställda grupperingarna och nämnderna.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen äger rätt att omfördela medel från befintliga
investerings- och exploateringsobjekt till nya investerings- och exploateringsobjekt upp till 3 000 000
kronor per objekt.
Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen äger rätt att besluta om hur medel för objekten
”Detaljplan nytt bostadsområde 2 Figeholm/Påskallavik”, ”Detaljplan nytt bostadsområde 3” och
”Detaljplan nytt bostadsområde 4” och ”Detaljplan nytt bostadsområde 4” ska användas.
Kommunfullmäktige beslutar att Bildningsnämnden äger rätt att besluta om hur medel för objekten
”Investeringar föreningar” används och vid beslut ska medel överföras från objektet till
fastighetsägaren. Bildningsnämnden kan delegera beslutet.
Kommunfullmäktige beslutar att Bildningsnämnden efter samråd med Tekniska nämnden ska
besluta hur medel inom objektet ”Fler förskoleplatser” används.
Kommunfullmäktige beslutar att Bildningsnämnden äger rätt att omfördela medel mellan befintliga
investeringsobjekt, samt omfördela medel till nya investeringsobjekt inom ramen för grupperingen
”Övrigt 1, Bildningsnämnden”.
Kommunfullmäktige beslutar att Socialnämnden får i uppdrag att besluta om användning av medel
inom grupperingen ”Övrigt 1, Socialnämnden”.
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§ 90 fortsättning

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att
kommundirektören får i uppdrag att ta fram en modell för hur invånare ska kunna vara med och
påverka inom ramen objektet ”Medborgarbudget för utveckling av mindre orter och stadsdelar”.
Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast i augusti 2022.
2. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att
kommundirektören får i uppdrag att ta fram en modell för hur arbetet med strategiska
hållbarhetsåtgärder ska ske inom ramen för objektet ” Strategiska hållbarhetsåtgärder”.
Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast i augusti 2022.
3. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att
kommunstyrelsens arbetsutskott får besluta om hur medel inom ramen för objektet ”O-ringen
2022” får användas samt omfördela medlen mellan de av kommunfullmäktige fastställda
grupperingarna.
4. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att
kommundirektören får besluta om hur medel upp till 50 000 kronor inom ramen för objektet ”Oringen 2022” får användas samt omfördela medlen mellan de av kommunfullmäktige fastställda
grupperingarna.
5. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att
kommunstyrelsens arbetsutskott får besluta om hur medel inom ramen för objektet ”Bredband”
får användas samt omfördela medlen mellan de av kommunfullmäktige fastställda
grupperingarna.
6. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott får besluta om användning av
kommunstyrelsens investeringsmedel för utveckling upp till 500 000 kronor per objekt.

Reservationer
Kenny Svahn (L) och Ingemar Lennartsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Liberalernas och Kristdemokraternas förslag.
Leif Axelsson (SD) och Jan Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Sverigedemokraternas förslag.
Charlotte Sternell (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Centerpartiets förslag.
Lena Fyhr (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Vänsterpartiets förslag.

Ärendet
Investerings- och exploateringsbudgeten beslutas av kommunstyrelsen i april och därefter i
kommunfullmäktige i maj.
Ekonomiavdelningen har fått in fem förslag till investerings- och exploateringsbudget 2023-2026
med tillhörande yrkanden från följande partier:
1. Socialdemokraterna och Moderaterna
2. Liberalerna och Kristdemokraterna
3. Centerpartiet
4. Vänsterpartiet
5. Sverigedemokraterna
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§ 90 fortsättning

Kommunövergripande mål
Det kommunövergripande målet i det ekonomiska perspektivet är att Oskarshamns kommun ska ha
en god ekonomisk hushållning. Målet för skattefinansierade investeringar är att
självfinansieringsgraden av de skattefinansierade investeringarna ska vara minst 70%.
Investeringsmålet mäts efter synnerliga skäl över mandatperioden. Målet behöver inte uppfyllas för
varje enskilt år.
Konsekvenser för barn och unga
I underlaget saknas en särskild redovisning av konsekvenser för barn och unga.

Dagens sammanträde
Ekonom Caroline Karlsson informerar om de inkomna förslagen till investerings- och
exploateringsbudget 2023-2026.
Andreas Erlandsson (S) yrkar för majoriteten bifall till Socialdemokraternas och Moderaternas
förslag med tillhörande yrkanden.
Kenny Svahn (L) och Ingemar Lennartsson (KD) yrkar bifall till Liberalernas och Kristdemokraternas
förslag med tillhörande yrkanden.
Lena Fyhr (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag med tillhörande yrkanden.
Leif Axelsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag med tillhörande yrkanden.
Charlotte Sternell (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag med tillhörande yrkanden.

Beslutsförfarande
Ordföranden meddelar att samtliga förslag till investerings- och exploateringsbudget 2023-2026
samt specifika yrkanden i sin helhet ska prövas mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner denna
propositionsordning.
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla
Socialdemokraternas och Moderaternas förslag samt avslå Sverigedemokraternas förslag,
Liberalernas och Kristdemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag och Centerpartiets förslag.
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§ 90 fortsättning

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2022-04-12
Sammanställning
Socialdemokraterna och Moderaternas förslag till investerings- och exploateringsbudget inkl noter
och yrkanden
Vänsterpartiets förslag inkl noter och yrkanden
Sverigedemokraternas förslag inkl noter och yrkanden
Liberalerna och Kristdemokraternas förslag inkl noter och yrkanden
Centerpartiets förslag inkl noter och yrkanden
Nämndernas respektive förslag till investeringsbudget 2023-2026
MEX sammanställning 2023-2026

Justerarsignaturer
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Dnr KS 2022/000503-1

Månadsuppföljning mars 2022- Tekniska nämnden
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras som mottagen.

Ärendet
Enligt kommunstyrelsens årshjul ska tekniska nämnden rapportera månadsuppföljningen för
ekonomi och verksamhet för mars månad 2022 till kommunstyrelsen.

Dagens sammanträde
Teknisk chef Richard Bergqvist och förvaltningsekonom Rebecca Danielsson redogör för
månadsbokslut mars 2022 för tekniska nämnden, enligt följande:
Driftbudget
Snabbt ökande priser påverkar tekniska nämndens olika avdelningar:
- Livsmedel (Kost- och städavdelningen)
- El (främst gatubelysning), drivmedel och ramavtal (Gatuavdelningen)
- El, kemikalier, reparationer (VA-avdelningen)
- El (Fastighetsavdelningen)
Investeringar
Många pågående projekt i olika stadier och storlekar, exempelvis:
- Figeholm ARV 100 mkr- klart sommar 2023.
Löpande sker en del förändringar i planering och genomförande.
- Fårbo Vattenverk var planerat 2022- framflyttat till 2023.
- Kommunalt VA Vinö var planerat 2024. Har redan påbörjats.
- Första skärgårdsön som får kommunalt VA
- VA Ovädersleden- Kvarnviksvägen
- Kristineängs förskola
- Matsal Valhallaskolan
Många projekt mellan 50 tkr- 5 miljoner.
Covid-19
Stor omställning under pandemin för exempelvis kost-och städavdelningen.
Återgår nu till en verksamhet utan restriktioner, men det påverkar fortfarande verksamheterna och
man är förberedd på att det kan återkomma.
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§ 91 fortsättning
Ukraina
Förbereder och iordningsställer boenden.
Samarbetar med säkerhetsavdelningen för att titta på exempelvis reservkraft.
Kommungemensam aktivitetskod för att följa aktiviteterna.
Flexibla verksamheter som följer utvecklingen.
Löften
Kost-och städavdelningen hade två stycken avvikelser. (Ett tillfälle var vid mottagning av livsmedel,
den andra var en städyta som inte godkänts). Första avvikelserna på flera månader.
Övriga avdelningar uppvisade godkända resultat för löftena.
Gatuavdelningen arbetar med ett nytt uppföljningssystem, bra verktyg.
Gatubelysning 85 % åtgärdas inom 21 dagar
Övriga fel 100 % åtgärdas inom 21 dagar.
Sjuktal
Mål under 5 %.
Februari 9,1 % (högt sjuktal jämförelsevis)
Hög frånvaro 1,55 % för VAB.
Har varit fortsatt väldigt hög sjukfrånvaro i mars månad och in i april.
Ordföranden ställer proposition på att informationen noteras som mottagen och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.
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Dnr KS 2022/000505-1

Månadsbokslut mars 2022
Kommunstyrelsens beslut
Informationen avseende månadsbokslut mars 2022 noteras som mottagen.

Ärendet
Månadsbokslut per 31 mars 2022 inklusive årsprognos för 2022 har sammanställts. Periodens
resultat per 31 mars 2022 uppgår till +52,5 mnkr.
Årets resultat för år 2022 prognosticeras till +19,2 mnkr, en negativ avvikelse på -2,3 mnkr gentemot
budget. Positiva avvikelser gentemot budget finns främst på Skatteintäkter och generella statsbidrag
med +6,6 mnkr. Negativa avvikelser gentemot budget finns inom socialnämnden med -5,0 mnkr
samt Teknisk nämnd avgiftsfinansierad verksamhet med -4,0 mnkr.
Investeringarna prognosticeras till 330,5 mnkr för hela 2022. Det är 1,0 mnkr lägre än budgeterat.
Det finansiella målet för avseende driften uppfylls med föreliggande prognos. Det finansiella målet
för investeringar uppfylls för mandatperioden.
Konsekvenser för barn och unga
I underlaget saknas en särskild redovisning av konsekvenserna för barn och unga.

Dagens sammanträde
Ekonomichef Tobias Åstrand redogör för månadsbokslutet för mars månad 2022.
Ordföranden ställer proposition på att informationen om månadsbokslut mars månad 2022 noteras
som mottagen och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Ekonomiavdelningen, 2022-04-14
Presentation: Månadsbokslut mars 2022

Skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerarsignaturer
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Dnr KS 2022/000504-1

Information- Nova och Atrinovas verksamhet
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras som mottagen.

Dagens sammanträde
På kommunstyrelsens sammanträde 19/4 ger rektor Bengt Karlsson och verksamhetsledare
Katharina Hultgren en lägesrapport om Nova och Atrinovas verksamhet, enligt följande:

Yrkeshögskoleutbildningar 2021
Program
Specialistsjuksköterska
Stödpedagog
Tandsköterska
Drifttekniker-processoperatör
Produktionsteknik
VVS-ingenjör
Kurser
Digitalisering inom tillverkningsindustrin
Välfärdsteknik
Nära samarbete med arbetslivet
Ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning
Sökt 4 utbildningar om programutbildning till MYH.
Två nya och två omsökningar.
Besked i januari 2022.
Högskoleprogram
Förskollärare
Sjuksköterska
Fristående kurser
Konflikter och konflikthantering
Ledarskap
Psykologi
Uppdragsutbildningar- kompetensutveckling för arbetslivet
KBT- grund
KBT- tre påbyggnadskurser
Etik och bemötande
Externa tentor
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Kompetenslyft Kalmar län
Regionalt samverkansprojekt
Kompetensutveckling för industrin i Kalmar län
Antal företag- 98 i hela länet
Totalt 10 000 anställda
Genomfört 24 utbildningar hittills
Ex. programmering, kvalitet, automation, ledarskap.
Kärnbränslecykeln
Masterkurs KTH
På plats i Oskarshamn
Internationella studenter och föreläsare
OKG och SKB deltar
Seminarieserie för industrin
AI och datahantering
Hållbar industri
Transport, logistik och mobilitet
Föreläsare: KTH, LiU,Lnu
FunMat II
Vinnova
Kompetenscenter inom materialverksamhet i LiU
Saft- Forskning och utveckling
Oscarsgymnasiet, fortbildning, studiebesök, studentprojekt, karriärdag.
Sunrise
Stiftelsen för strategisk forskning
Steg 1 av 3 mot forskningsreaktor i Oskarshamn
Steg 2 ansökan till Energimyndigheten
KTH, OKG, Uniper
Centrum för ny energiteknik
Plattform för samverkan mellan offentlighet, akademi och näringsliv.
Internationell konferens 2022
Energy management- KTH
CO2 – Infångning
Använda överskottsvärme från industrin.
Ansökan till Energimyndigheten (planeras för ny ansökan 2022)
KTH
SumNet
Digitala stödsystem för analys av mobilitet i urban miljö
Ansökan Formas godkänd 2021
KTH
Atrinova
- ”Triple helix platform” för samverkan med starka ägare och uppdrag är att bidra till hållbar
regional tillväxt och ökad konkurrenskraft inom näringsliv och offentlig sektor.
- 20 partner i ägarföreningen varav 5 kommuner.
- Jöns Wahlström (VD Oskarshamns Energi) ordförande i styrelsen för Atrinova.
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Stärkt samarbete inom Trinova
Västerviks kommun, Uniper, Södra skogsägarna gick in som nya medlemmar.
Koordinering/stöd vid stora utvecklingsprojekt
Ex. Fossilfri vätgasproduktion OKG
Resurs vid etableringar
Ex. Storskaligt livsmedelscentrum
Ex. Nästa generation kärnkraft
Stöttar kommunens tillväxt- och utvecklingsarbete
- Rådgivning och affärsutveckling för nya och befintliga företag
- Starta eget-utbildningar och företagsutbildningar
- Inkubationsstöd och kvalificerad affärsutveckling
- Jourhavande företagslots för företag som drabbats av pandemin
- Resurs i flera olika projekt, ex. Kompetenslyft Kalmar län, DUA.
Uppföljning av måltal (måltal fastställs i Atrinovas styrelse)
- 135 företagsutbildningar
- 24 nya företag
- 10 inkubatorsprojekt
- 41 deltagare starta eget-utbildningar
- 4 pitchträffar investerare Sydost
- 6 demoprojekt
- 7 Redovisning/företagsanalysutbildning

Ordföranden ställer proposition på att informationen noteras som mottagen och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.
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Dnr KS 2022/000063-11

Placering av ny arena
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-14, § 4, som inriktning att en ny arena för ishockey med
möjlighet till evenemang, med en kapacitet för ca 4500 åskådare, ska byggas i Oskarshamns
kommun. Vidare fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på geografisk placering för den
nya arenan och återkomma senast till kommunfullmäktiges sammanträde 13 juni 2022. Med
anledning av detta beslut föreslås:
1. Den nya Arenan ska byggas på fastigheten Oskarshamn 3:2, på platsen där nuvarande
Tennishall är belägen.
2. Kommunstyrelsen ska inleda en dialog med följande föreningar vars verksamhet direkt eller
indirekt påverkas av Arenans placering: Oskarshamns Tennisklubb, Oskarshamns Sportklubb,
Oskarshamns Squashklubb, HIS Solkusten, Oskarshamns AIK, Ernemar hamn ekonomisk
förening, Skogens IF, Oskarshamns Paintbollförening, Oskarshamn BTK och Oskarshamns
Padelklubb.
3. Följande beslutsordning för kommande beslut för arenan ska gälla:
a. Kommunstyrelsen beslutar om projektplan, projektorganisation, tidplan och budget för
utredningsarbetet (i enlighet med tidigare beslut KS 2022-01-25 § 9).
b. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om revidering av detaljplaner vid Ernemar i enlighet
med de lokaliseringsförslag som framkommer i dialog med berörda föreningar.
c. Kommunfullmäktige godkänner förslag till utformning och underlag för arean som ligger till
grund för ett bygglov.
d. Kommunfullmäktige tar beslut om budget för byggnation av arena och flytt
e. Kommunstyrelsen godkänner upphandlingsunderlag för arena och byggnation av andra
berörda anläggningar.
f. Kommunfullmäktige tar investeringsbesluten utifrån genomförda upphandlingar och
projektkalkyler.

Kommunstyrelsens beslut
1. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan får kommundirektören i uppdrag
att starta projektet för framtagande av förslag till byggnation av ny arena. Arbetet ska ske i dialog
med IK Oskarshamn och lokala evenemangsaktörer
2. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan får kommundirektören i uppdrag
att inleda en dialog med följande föreningar vars verksamhet direkt eller indirekt påverkas av
Arenans placering: Oskarshamns Tennisklubb, Oskarshamns Sportklubb, Oskarshamns
Squashklubb, HIS Solkusten, Oskarshamns AIK, Ernemar hamn ekonomisk förening, Skogens
IF, Oskarshamns Paintbollförening, Oskarshamns BTK och Oskarshamns Padelklubb.
3. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan får Samhällsbyggnadsnämnden i
uppdrag att påbörja planöversyn av berörda detaljplaner vid Ernemar i enlighet med de
lokaliseringsförslag som framkommer i dialog med berörda föreningar.
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Reservationer
Kenny Svahn (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
Charlotte Sternell (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Lena Fyhr (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Leif Axelsson (SD) och Jan Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendet
Bakgrund och tidigare beslut
Frågan om en hockeyarena och framförallt ytterligare en isyta i Oskarshamns kommun har
diskuterats i olika omgångar. Bildningsnämnden har genomfört förstudier för såväl om- och
tillbyggnad av Be-Ge Hockeycenter som en nybyggd träningshall. IK Oskarshamn (IKO) har
dessutom presenterat ett förslag på en nybyggd arena med tillhörande träningshall.
För att ta ett samlat grepp kring frågan fick kommundirektören under 2021 i uppdrag att ta fram ett
underlag för kommande ställningstaganden. Det resulterade i en omfattande arenautredning med
flera arbetsgrupper och återrapportering kopplat till ett antal områden som behövde utredas
identifierades enligt följande och som redovisades vid sammanträde 2021-12-14, § 345:
1. Utredning avseende nuvarande Arena Oskarshamn - Arena Oskarshamn utredning 2021-11-30
2. Omvärldsbevakning - Sammanställning omvärldsbevakning
3. Ekonomi och finansieringsalternativ - Arena Oskarshamn kalkyl
4. Placeringsalternativ ny arena, inklusive infrastruktur - Trafikutredning Arena Oskarshamn
5. Andra användningsområden av befintlig ishall - Alternativ för befintlig ishall
6. Vilken evenemangsarena har Oskarshamn behov av (Evenemangstrategin var inte klar vid
redovisningstillfället den 14 dec)
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-12-14, § 365 presenterades utredningen med tre olika
alternativ:
 Nybyggd arena med tillhörande träningshall
 Ombyggnad av befintlig arena och nybyggnation av en träningshall
 Ett tredje alternativ:
o En ny huvudarena byggs
o Ingen ny träningshall byggs i anslutning till den nya arenan
o Nuvarande arena används som träningshall
Kommunstyrelsen beslutade, 2021-12-14, § 365, enligt följande:
- Informationen noteras som mottagen.
- Ärendet tas upp på kommunstyrelsens sammanträde 2022-01-25.
Kommunstyrelsen beslutade även i efterföljande ärende, 2021-12-14, § 366, enligt följande:
- Kommundirektören får i uppdrag att beställa en utredning av i vilken form en Arena är lämpligast att
driva i enlighet med de alternativ som presenteras nedan.
- Finansiering sker genom att ianspråkta medel om 75 tkr från kommunstyrelsens budget för
utveckling och bidrag 2021.
- Resultatet av utredningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen under första kvartalet 2022.
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Arbetet med att utreda i vilken form en arena är lämpligast att driva påbörjades omgående och inför
förslag till inriktningsbeslut gjorde arbetsgruppen för det tidigare arenauppdraget analys av hur
utredningen tagits emot och vilka politiska utspel och förslag som blivit följden av redovisningen på
kommunstyrelsens sammanträde den 14 december.
Sammantaget bedömdes en majoritet av de politiska partierna vara för alternativ tre, där en ny arena
för ishockey och andra evenemang ska byggas i Oskarshamns kommun. Konsekvensen blir då att
nuvarande arena för ishockey, Be-Ge Hockey Center, bibehålls men får funktionen som träningshall.
Förslaget föredrogs på Kommunstyrelsen 2022-01-25 där även ett utredningsuppdrag till
kommundirektören formulerades:
”Kommundirektören får i uppdrag att till kommunstyrelsen återkomma med förslag till en projektplan
för det fortsatta utredningsarbetet. Projektplanen ska innehålla utredningsdirektiv,
arbetsorganisation, tidplan och budget. Projektplanen ska också innehålla förslag till politisk
styrgrupp och en särskild beslutsordning som reglerar beslutsnivåerna mellan projektgruppen,
styrgruppen, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Projektarbetet ska också uppmärksamma
och föreslå kompensatoriska åtgärder vid eventuell påverkan på andra föreningars verksamhet”
En ny arena ger möjligheter att möta upp den förväntan som finns på fler åskådare och utspel om en
arenastorlek på ca 4500 personer föreslogs. På fullmäktige den 14 februari 2022 beslutades
§ 4 enligt följande:
- Inriktningen är att en ny arena för ishockey med möjlighet till evenemang, med en kapacitet för ca
4500 åskådare, ska byggas i Oskarshamns kommun. Nuvarande arena för ishockey, Be-Ge Hockey
Center, bibehålls men får funktionen som träningshall.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på geografisk placering för den nya arenan och
återkomma senast till kommunfullmäktiges sammanträde 13 juni 2022.

Utredning geografisk placering
Frågan om geografisk placering rönte störst intresse och påverkar direkt de andra nödvändiga
utredningsstegen. Arbetsgruppen konstaterade därför att den frågan var det högst prioriterade
utredningsuppdraget och där det dessutom fanns en rad olika politiska tankar kring. Projektplanen
prioriterades i detta skede ner.
Vid en samlad bedömning av möjligheter och hinder så föreslogs att det finns 6 platser som kan vara
mer lämpliga än andra att gå vidare med. Dessa ligger till grund för nu redovisade
utredningsunderlag som MEX(Mark- och exploateringsgruppen) tillsammans med Arenagruppen
tagit fram. Platserna har konsekvensbedömts utifrån planmässiga möjligheter, närhet och
tillgänglighet för olika transportslag, mark- och anläggningskostnader, kompensatoriska åtgärder vid
eventuell påverkan på andra föreningars verksamhet samt effekter för drift och förvaltning.
Tabell 1 Kostnader(Mkr) för grovterraserad mark för 6 lokaliseringar ny arena(utförligare kalkyler
enligt excel-bilagor för respektive lokalisering)
Lokalisering
Mkr
Huvudsakliga kostnader
Östra Storskogen
30,5
Infrastruktur, P-platser
Kronoparken
41,7
Infrastruktur, P-platser
Fredriksberg
37,1
Infrastruktur, P-platser (tillkommer sanering X Mkr)
Arenaområdet, Tennishallen
14,9
Rivning (tillkommer ersättningsanläggningar)
Arenaområdet, Idrottsplatsen 12,9
Rivning (tillkommer ersättningsanläggningar)
Gröndal
26,1
Infrastruktur, P-platser (tillkommer sanering X Mkr)
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Utöver kostnader för byggbarmark så har planmässiga utmaningar och möjligheter bedömts. Här
särskiljer sig ”Arenaplaceringarna” (nr 4 och 5) då vi bedömer att en Arena kan gå på
Bygglovsansökan direkt även om det troligen blir förbehåll om att bevilja lov med avvikelser. Detta
innebär en riskminimering och en tidsvinst jämfört med andra platserna. Vidare har lokaliseringen ur
ett besök och användarperspektiv bedömts. Hög tillgänglighet finns enligt tidigare trafikutredning
även det vid Arenaområdet. Bilagd trafikutredning från hösten 2021 visar att det är ett stort och bra
upptagningsområde för barn och unga via gång och cykelvägar till lokalisering 4 och 5. Ytterligare
bedömningar har gjorts för om och hur positiva synergieffekter kan nås för drift och samordning. Här
har området vid Fredriksberg och Gröndal någon samordningsvinst med andra föreningar men flest
driftsfördelar och samordningsvinster återfinns återigen vid Arenaområdet. Slutligen behöver även
kringkostnader bedömas. Saneringar vid Fredriksberg och Gröndal samt att flera områden kräver
omfattande byggnation av parkeringar ställs mot hantering av kostnader för flytt av andra sporter.
Det blir sammanvägt billigast med Tennishallen i denna räkneövning och kommunen bedöms inte
behöva lägga investeringar på parkeringar.

Förslag geografisk placering
Arbetsgruppen förordar att en ny arena byggs på plats 4 enligt utredningsunderlaget. Nuvarande
tennishall föreslås rivas och anläggningarna för kastgrenar, boccia och squash flyttas. Inledande
dialoger har skett och det finns förslag som kommunen kan erbjuda och gå vidare med.
Om Fullmäktige fattar beslut enligt förordat förslag behöver projektplan sättas och en tydlig tidplan
med beslut för olika projektsteg anslås. Alla större strategiska beslut och beslut kring investeringar
föreslås fattas av kommunfullmäktige. Likaså ska projektorganisationen omgående meddela
Kommunstyrelsen om hinder eller större utmaningar som riskerar projektet. Kommunstyrelsen har
då att lyfta detta till Kommunfullmäktige för att ta nya beslut om möjlighet till byggnation eller
alternativ lokalisering är nödvändig.

Konsekvenser för barn och unga
I förslaget till ny översiktsplan för Oskarshamns kommun finns utvecklingsstrategin Vi är barnens
Oskarshamn som ska vara vägledande när kommunen planerar och bygger.
”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 ska vi göra barnkonsekvensanalyser”. Ny översiktsplan för
Oskarshamns kommun, kap 2.3 Ett samhälle med en god vardag för alla.
En ny arena ska vara en plats för flickor och pojkar, kvinnor och män, i alla åldrar. En viktig del vid
placering av en nya Arena och omlokalisering av föreningsverksamhet handlar om att planera så att
barn och unga självständigt och tryggt ska kunna ta sig mellan olika platser.
Det har sedan tidigare gjorts en trafikutredning som visar att läget vid den befintliga arenan är bra på
så sätt att platsen kan nås av många inom fem minuter för både fotgängare och cyklister.
Upptagningsområdet för platsen täcker stora delar av staden, inklusive centrum, inom fem minuter.
Dagens arenaområde har, enligt trafikutredningen, också en mycket god kollektivtrafiktäckning.
En fullständig barnkonsekvensanalys har inte genomförts inom ramen för denna utredning.
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I processen framåt ska barn och unga vara delaktiga i så väl planering och utformning av den nya
arenan, träningshallen samt i omlokaliseringen av föreningsverksamhet i samband med flytt av
tennishallen. Barn och unga ska involveras i ett tidigt stadium och finnas med som experter på sin
vardag genom processen. Det blir viktigt att nå de barn och unga som är aktiva i de aktuella
föreningarna men också de barn och unga som ska besöka arenaområdet i framtiden, för såväl
idrott- så som kulturevenemang. Med kunskapen om barn och ungas levnadsvillkor ska kommunen
vara experter på vad som är barns bästa i samhällsplaneringen.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-14, från kommundirektören, föreslås följande:

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. En ny arena för ishockey med möjlighet till evenemang, med en kapacitet för ca 4500 åskådare
(enligt tidigare inriktningsbeslut i KF 2022-02-14, § 4), ska byggas på fastigheten Oskarshamn
3:2, på platsen där nuvarande Tennishall är belägen.
2. Kommunstyrelsen ska inleda en dialog med berörda föreningar: Oskarshamns Tennisklubb,
Oskarshamns Sportklubb, Oskarshamns Squashklubb, HIS Solkusten, Oskarshamns AIK,
Ernemar hamn ekonomisk förening, Skogens IF och Oskarshamns Paintbollförening om behov
av lokalisering för respektive verksamhet.
3. Följande beslutsordning för kommande beslut för arenan ska gälla:
a. Kommunstyrelsen beslutar om projektplan, projektorganisation, tidplan och budget för
utredningsarbetet (i enlighet med tidigare lämnat uppdrag KS 2021-01-25 § 9).
b. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om revidering av detaljplaner vid Ernemar i
enlighet med de lokaliseringsförslag som framkommer i dialog med berörda föreningar.
c. Kommunfullmäktige godkänner förslag till utformning och underlag för arean som ligger
till grund för ett bygglov.
d. Kommunfullmäktige tar beslut om budget för byggnation av arena och flytt
e. Kommunstyrelsen godkänner upphandlingsunderlag för arena och byggnation av andra
berörda anläggningar.
f. Kommunfullmäktige tar investeringsbesluten utifrån genomförda upphandlingar och
projektkalkyler.

Kommunstyrelsens beslut
1. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan får kommundirektören i uppdrag
att starta projektet för framtagande av förslag till byggnation av ny arena. Arbetet ska ske i dialog
med IK Oskarshamn och lokala evenemangsaktörer. Projektplanen för det fortsatta
utredningsarbetet ska i enlighet med tidigare beslut (KS 2021-01-25 § 9) behandlas av
kommunstyrelsen.
2. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan får kommundirektören i uppdrag
att föra dialog med berörda föreningar: Oskarshamns Tennisklubb, Oskarshamns Sportklubb,
Oskarshamns Squashklubb, HIS Solkusten, Oskarshamns AIK, Ernemar hamn ekonomisk
förening, Skogens IF samt Oskarshamns Paintbollförening om behov av lokalisering för
respektive verksamhet.
3. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan får Samhällsbyggnadsnämnden i
uppdrag att påbörja planöversyn av berörda detaljplaner vid Ernemar kopplat till förslag till
lokalisering för ett nytt racketcenter.
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Dagens sammanträde
Kommundirektören Henrik Andersson redogör för den utredning som har genomförts utifrån
fullmäktiges uppdrag att ta fram förslag på placering av en ny arena samt informerar
kommundirektören om förslagen för den fortsatta processen framåt.
Andreas Erlandsson (S) yrkar för Socialdemokraterna och Moderaterna bifall till kommundirektörens
förslag.
Ingemar Lennartsson (KD) yrkar bifall till kommundirektörens förslag.
Leif Axelsson (SD) yrkar bifall till kommundirektörens förslag med följande tillägg:
-

Under beslutspunkt 2 till kommunfullmäktige: Kommunstyrelsen ska förutom nämnda berörda
föreningar i förslaget också inleda dialog med Oskarshamn BTK och Oskarshamns Padelklubb.

-

Under beslutspunkt 3 till kommunfullmäktige läggs formuleringen i fet text till förslaget:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om revidering av detaljplaner vid Ernemar eller den plats
som tas fram i enlighet med de lokaliseringsförslag som framkommer i dialog med berörda
föreningar.

Lena Fyhr (V) yrkar avslag till kommundirektörens förslag och yrkar att planeringen för en ny arena
avbryts till förmån för en ny träningshall på den så kallade Jysk-fastigheten och investeringar görs i
den befintliga Be-Ge Hockeycenter i enlighet med tidigare utredningsförslag.
Charlotte Sternell (C) yrkar att den nya arenan ska byggas vid alternativet Östra Storskogen.
Kenny Svahn (L) yrkar i första hand att den nya arenan ska byggas vid alternativet Fredriksberg.
Kenny Svahn (L) yrkar i andra hand att alternativet Fredriksberg behålls som ett parallellspår och att
en fördjupad utredning genomförs.
Andreas Erlandsson (S) yrkar bifall till Leif Axelssons (SD) tilläggsyrkande nr. 1 och avslag till Leif
Axelssons (SD) tilläggsyrkande nr. 2.

Beslutsordning
Ordföranden meddelar att första ska Lena Fyhrs (V) avslagsyrkande prövas. Kommunstyrelsen
godkänner detta.
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar avslå
avslagsyrkandet från Lena Fyhr (V).
Därefter meddelar ordföranden att kommundirektörens förslag ska prövas mot Charlotte Sternells
(C) yrkande och Kenny Svahns (L) förstahandsyrkande. Kommunstyrelsen godkänner detta.
Efter avslutad propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen har beslutat bifalla
kommundirektörens förslag och avslå Charlotte Sternells (C) yrkande och Kenny Svahns (L)
förstahandsyrkande.
Därefter meddelar ordföranden att Kenny Svahns (L) andrahandsyrkande ska prövas.
Kommunstyrelsen godkänner detta.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-04-19

Sida 25

§ 96 fortsättning
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar avslå Kenny
Svahns (L) andrahandsyrkande.
Avslutningsvis meddelar ordföranden att tilläggsyrkandena från Leif Axelsson (SD) ska prövas i tur
och ordning. Kommunstyrelsen godkänner detta.
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla Leif
Axelssons (SD) tilläggsyrkande nr. 1 och avslå Leif Axelssons (SD) tilläggsyrkande nr 2.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommundirektören, 2022-04-14
Bilaga: Sammanfattning av utredning- placering ny arena
Bilaga: Alternativ Kronoparken
Bilaga: Alternativ Östra Storskogen
Bilaga: Alternativ Fredriksberg
Bilaga Alternativ Tennishallen
Bilaga: Alternativ Idrottsparken
Bilaga: Alternativ Gröndal
Bilaga: Kommunfullmäktige, 2022-02-14, § 4
Bilaga: Kommunstyrelsen 2022-01-25, § 9
Bilaga: IKO-programutredning
Bilaga: Arena Oskarshamn utredning, 211130
Bilaga: Omvärldsbevakning
Bilaga: Sammanställning MEX
Bilaga: Sammanställning omvärldsbevakning
Bilaga: Kalkyl
Bilaga: Trafikutredning
Bilaga: Alternativ befintlig ishall
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Dnr KS 2021/001223-4

Återrapportering av uppdrag- Utredning av driftsform
ny arena
Kommunstyrelsens beslut
Återrapporteringen av uppdraget, enligt redovisad utredning i bilaga 1, godkänns.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-14, § 346, enligt följande:
-

Kommundirektören får i uppdrag att beställa en utredning av i vilken form en Arena är
lämpligast att driva i enlighet med de alternativ som presenteras nedan.
Finansiering sker genom att ianspråkta medel om 75 tkr från kommunstyrelsens budget för
utveckling och bidrag 2021.
Resultatet av utredningen ska återrapporteras under första kvartalet 2022.

Nu finns en utredning framtagen om ägande och teknisk drift av en ny arena, utförd av PWC, som
bifogas i bilaga 1.
En parlamentarisk grupp, bestående av representanter från samtliga partier i kommunstyrelsen, fick
information om den genomförda utredningen vid ett särskilt möte 2022-04-11.
Konsekvenser för barn och unga
Att godkänna återrapporteringen av uppdraget bedöms inte få några konsekvenser för barn och
unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-14, från ekonomiavdelningen, föreslås att återrapporteringen av
uppdraget, enligt redovisad utredning i bilaga 1, godkänns.

Dagens sammanträde
Kommundirektör Henrik Andersson och ekonomichef Tobias Åstrand informerar om ärendet och den
utredning som har tagits fram.
Ordföranden ställer proposition på att återrapporteringen av uppdraget, enligt redovisad utredning i
bilaga 1, godkänns, och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerarsignaturer
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Dnr KS 2021/001175-4

Beslut om medfinansiering - Projekt
landsbygdskontor
Kommunstyrelsens beslut
1. Oskarshamns kommun deltar i Region Kalmars projekt Hållbar regional utveckling i Kalmar län,
etablering av kontorskollektiv på landsbygden, genom att vara pilotkommun med
Höganäslokalen i Figeholm som pilotkontor, i enlighet med projektbeskrivning i bilaga 1.
2. Medfinansiering i projektet sker genom att ianspråkta medel om 227 795 kr för år 2022 och 18
342 kr för år 2023 från kommunstyrelsens budget för utveckling och bidrag.
3. Beslut om deltagande i projektet, enligt punkt 1 och 2 ovan, fattas under förutsättning att
Figeholms samhällsförening tillstyrker beslutet.

Ärendet
Inom Region Kalmar Län pågår ett arbete med att på olika sätt stärka och pröva nya vägar för att
skapa ett hållbarare län. Detta sker bland annat genom projektet "Hållbar regional utveckling i
Kalmar län", där ett fokusområde är ”Digital omställning”.
Pandemin har ändrat förutsättningarna för landsbygden, och en genomförd förstudie av regionen
visar att det finns ett stort intresse för coworking, det vill säga samutnyttjande av en kontorsytor.
Målgrupper för en etablering av landsbygdskontor är t ex pendlare, lokala mindre företag, resande,
nätverk. Målet är att skapa flexibelt arbetssätt på landsbygden för att gynna näringsliv, familj och den
enskilde. Sex kommuner anmälde intresse att delta och agera pilot i samverkan med Region Kalmar
län, för att testa att anlägga en co-working yta i fastigheter på landsbygden, ett landsbygdskontor.
Två kommuner sökte slutligen projektmedel, Emmaboda och Oskarshamn. Pilotprojektet kommer att
ske i samverkan mellan de båda kommunerna. Region Kalmar län finansierar vissa gemensamma
insatser som arkitektlösning, marknadsföring, bokning- och inpasseringssystem. Projektet erbjuder
ytterligare finansiering genom 1+1 medel.
På uppdrag av regionen har WSP genomfört en nulägesanalys/behovsanalys av landsbygdskontor.
Rapporten slutfördes 2022-03-07 och bifogas ärendet.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-14, § 362, enligt följande:
-

Kansli- och utvecklingsenheten får i uppdrag att skriva fram en ansökan om Oskarshamns
kommuns deltagande som pilotkommun i Region Kalmar läns projekt Digital omställning –
etablering av Landsbygdskontor” samt att ansöka om tillgängliga regionala projektmedel –
anslag 1+1.

-

Norra kommundelen utses som möjlig etableringsort i ansökan. En eventuell framtida
medfinansering prövas efter att behovsanalysen är klar.

Godkänd ansökan – Nästa steg
Efter beslutet i kommunstyrelsen i december 2021 skickade kansli- och utvecklingsenheten in en
ansökan till regionen om kommunens deltagande som pilotkommun. Ansökan har nu godkänts, se
beslut från Region Kalmar län med tillhörande projektbeskrivning i bilaga 1

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
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§ 96 fortsättning
Nästa steg är att ta beslut om att gå vidare med projektet genom att utse en etableringsort i norra
kommundelen där ett kontor kan etableras samt att ta beslut om en medfinansiering för projektet.
Förslaget är att Figeholm utses till etableringsort och att Höganäslokalen innehar en flexibel
kontorsyta med cirka 4 arbetsplatser och som samsas med ordinarie verksamhet i lokalen som t ex
uthyrning. En viktig samarbetspartner i projektet blir Figeholms samhällsförening vars styrelse
behöver ta beslut om att ingå i projektet. Ett beslut i kommunstyrelsen om att gå vidare med
projektet behöver därför tas under förutsättning att samhällsföreningen tillstyrker detta.
För att genomföra projektet behöver kommunen gå in med medfinansiering om 245 tkr. Region
Kalmar går in med motsvarande summa. För fullständig information om budget se beslut om stöd i
bilaga 1.

Konsekvenser för barn och unga
Barn och unga som bor i Figeholm kan gynnas genom utökade möjligheter för vuxna, som också är
vårdnadshavare, att kunna arbeta i Figeholm. Att arbeta i närheten av där man bor kan exempelvis
underlätta vardag och ”livspussel” för familjer där barn finns i förskola eller skola i Figeholm.
Distansstudier är ett annat exempel.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-14, från utvecklingsenheten, föreslås enligt följande:
-

Oskarshamns kommun deltar i Region Kalmars projekt Hållbar regional utveckling i Kalmar län,
etablering av kontorskollektiv på landsbygden, genom att vara pilotkommun med
Höganäslokalen i Figeholm som pilotkontor, i enlighet med projektbeskrivning i bilaga 1.

-

Medfinansiering i projektet sker genom att ianspråkta medel om 227 795 kr för år 2022 och 18
342 kr för år 2023 från kommunstyrelsens budget för utveckling och bidrag.

-

Beslut om deltagande i projektet, enligt punkt 1 och 2 ovan, fattas under förutsättning att
Figeholms samhällsförening tillstyrker beslutet.

Dagens sammanträde
Kommundirektör Henrik Andersson svarar på frågor i ärendet.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från utvecklingsenheten och finner att kommunstyrelsen
beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Beslut Region Kalmar län
Rapport WSP
KS 2021-12-14, § 362

Skickas till
För åtgärd:
Landsbygdsutvecklaren
För kännedom:
Utvecklingschefen
Figeholms samhällsförening
Region Kalmar län
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2022/000507-1

Beslut om att stödja en länsgemensam ansökan om
elektrifieringspilot "Vätgas-Kust till kust"
Kommunstyrelsens beslut
1. Oskarshamns kommun stödjer en länsgemensam ansökan om elektrifieringspiloten ”VätgasKust till kust” genom att underteckna ett ”Letter of support”, i enlighet med bilaga 1.
2. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

Ärendet
Oskarshamns kommun föreslås skriva på ett ”Letter of support” för att stödja en gemensam ansökan
från ett antal län i södra Sverige för ett projekt som syftar till en utbyggnad av tankstationer för
vätgas.
Den regionala elektrifieringspiloten ”Vätgas - Kust till kust” är en samordnad ansökan inom Hallands,
Kronobergs, Kalmar och Blekinge län för uppbyggnad av strategiskt viktig vätgastankningsinfrastruktur för att tillgodose behovet av fossiloberoende tunga transporter såväl regionalt
som nationellt. Möjliga platser för tankstationer är Falkenberg, Halmstad, Växjö, Nybro,
Oskarshamn, Karlskrona och Karlshamn. Dessa platser har identifierats att utgöra strategiska
platser för en inledande etablering av regional vätgastankningsinfrastruktur.
Se förslaget till ”Letter of support” i bilaga 1.
Konsekvenser för barn och unga
Beslutet om att stödja projektet bedöms inte få någon direkt konsekvens för barn och unga. Att
kommunen stödjer ett länsgemensamt projekt som syftar till att bygga ut
vätgastankningsinfrastrukturen i vårt län, och som på sikt kan bidra till att minska fossilberoendet
hos tunga transporter, är dock en signal till barn och unga om att kommunen tar frågan om
minskade utsläpp, för ett mer hållbart klimat, på allvar.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-14, från kommundirektören föreslås följande:
- Oskarshamns kommun stödjer en länsgemensam ansökan om elektrifieringspiloten ”VätgasKust till kust” genom att underteckna ett ”Letter of support”, i enlighet med bilaga 1.
- Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

Dagens sammanträde
Ordföranden ställer proposition på förslaget samt att paragrafen förklaras för omedelbart justerad
och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommundirektören, 2022-04-14
Bilaga: Letter of support
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Dnr KS 2022/000201-6

Svar på Revisionsrapport- Granskning av
styrmodellen avseende löften och mätetal
Kommunstyrelsens beslut
Förslaget från kommunstyrelsens kansli antas som kommunstyrelsens svar på Revisionsrapport –
”Granskning av styrmodellen avseende löften och mätetal”, och översänds till kommunens revisorer.

Ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oskarshamns kommun genomfört en
granskning avseende om kommunstyrelsen och nämnderna bedriver ett ändamålsenligt arbete med
tillräcklig intern kontroll avseende löften och mätetal i enlighet med styrmodellen.
Utifrån genomförd granskning är den samlade bedömningen att kommunstyrelsen och nämnderna
inte helt bedriver ett ändamålsenligt arbete med tillräcklig intern kontroll avseende löften och
mätetal.

Revisionsfrågor och bedömningar
Finns det ändamålsenliga styrdokument och instruktioner för styrmodellens tillämpning?
Nej

PwC:

Har kommunstyrelsen rutiner för att säkerställa tillräcklig uppsikt över hur styrmodellen tillämpas i
hela organisationen? PwC: Nej
Sker ett ändamålsenligt arbete med beredning av löften och mätetal på styrelse/nämndsnivå? PwC:
Nej
Har löften med mätetal upprättats i styrelse/nämnder enligt styrmodellens intentioner?
Delvis

PwC:

Finns en tydlig koppling till övrig verksamhetsplanering och finansiella förutsättningar?
Delvis

PwC:

Finns tydliga roller och ansvar för genomförande av löften på förvaltningsnivå? PwC: Ja
Har tillräckliga rutiner upprättats för uppföljning och utvärdering av löften? PwC: Delvis
Återförs resultatet till verksamheten? PwC: Ja

PwC: Rekommendationer
A. Utvärdera modellen, bland annat i syfte att utveckla modellen genom att verksamhetsperspektivet kan förenas med behovet av att säkerställa en röd tråd från vision och övergripande
målambitioner, samt att tydligare tillgodose ett utvecklingsperspektiv.
B. Utveckla modellen genom att även lyfta fram tvärsektoriella/kommungemensamma löften.
C. Öka transparensen i indikatorer för att främja tydligare återkoppling av verksamhetens riktning.
D. Se över hur nämnder och budgetberedning mer aktivt kan involveras i syfte att årligen pröva om
eventuella revideringar behöver göras med koppling till exempelvis övergripande politiska
målambitioner och finansiella förutsättningar.
E. Till styrmodellen skapa riktlinjer/anvisningar för hur löften med mätetal ska tillämpas, samt tillse
att tjänsteperson på central nivån “äger” processen i fråga om att bevaka tillämpning och stödja
förvaltningar/nämnder i arbetet med löften.
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§ 98 fortsättning
Senast den 30 april 2022 vill kommunens revisorer ha svar från kommunstyrelsen och nämnderna
om vad som kommer att göras för att åtgärda de påpekanden som görs i den revisionella
bedömningen.

Svar från kommunstyrelsens kansli
Kommunens styrmodell med löften
Under många år har offentlig sektor präglats av ökad detaljstyrning och en övertro på central
planering, granskning och styrdokument. Samtidigt har offentliga organisationer fått allt svårare att
tillgodogöra sig medarbetarnas kunskap och omdöme och att möta medborgare med lyhördhet och
flexibilitet. Detta har ställt krav på ett nytt ledarskap som visar tillit till medarbetarna och
medborgarna som möts i kärnuppdraget. Forskning inom området har också påvisat att tilliten får
människor att söka dialog, lärande och förståelse och att genom samarbete uppnå gemensamma
ambitioner. Genom tillitbaserat ledarskap minskar behovet av att reglera och formalisera och onödig
administration kan minska.
Mot denna bakgrund har Oskarshamns kommun sedan några år tillbaka lämnat styrmodellen med
balanserade styrkort, där arbetet utgår från ett ”uppifrån och nedperspektiv” och verksamheterna får
övergripande mål som sedan ska brytas ned i organisationen. Istället har en styrmodell med löften
införts, där arbetet startar hos medarbetare längst ut i organisationen.
Grunden för Oskarshamns kommuns arbete med löften är tilliten och utgångspunkten i arbetet kan
kortfattat beskrivas som:
 Styrning med fokus på verksamhetens syfte och invånarnas behov.
 Varje beslutsnivå verkar för helhetsperspektiv och samverkan.
 Tillitsfulla relationer. Den tillitsbaserade styrningen omfattar hela styrkedjan, från den
politiska huvudmannen till den enskilde medarbetaren.
Fokus i kommunens löftesarbete är att öka medarbetarnas delaktighet genom att starta längst ut i
organisationen, där kunskapen om invånarnas behov finns. Alla medarbetare ska ha möjlighet att
delta i framtagandet av löftena.
I styrmodellen betonas också vikten av att följa upp löftena på ett sätt som möjliggör att
medarbetarna kan agera för ständiga förbättringar. Mätetalet ska följa upp om invånarens behov
uppfyllts och det ska vara i händerna på de som utför arbetet för att bidra till förbättring

Utvärdering och utveckling av styrmodellen
Nu när löftesarbetet har pågått några år finns det all anledning att utvärdera styrmodellen med syfte
att utveckla den vidare, vilket också PwC rekommenderar. Under ledning av kommundirektören
kommer därför en utvärdering, kopplat till ett utvecklingsarbete, att genomföras under 2022. Då kan
en fullt utvecklad och hållbar styrmodell användas inför verksamhetsåret 2024.
Huvudinriktningen för utvärderingen och utvecklingsarbetet är att förbättra kopplingen i styrmodellen
(”den råda tråden”) mellan kommunorganisationens olika nivåer. En väl fungerande koppling är en
förutsättning för att kommunstyrelsen och nämnderna fullt ut ska kunna bedriva ett ändamålsenligt
arbete med tillräcklig intern kontroll avseende löften och mätetal.
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Mot denna bakgrund ska utvecklingsarbetet genomföras med utgångspunkt från att verksamheterna,
och de enskilda medarbetarna, på ett bättre sätt ska kunna fånga upp kommunens vision och
övergripande målambitioner i löftesarbetet. För att nå detta kommer det att erfordras någon form av
centralt stöd från kommunstyrelsens organisation. Det kan handla om riktlinjer, anvisningar,
definitioner, tvärsektoriella/kommungemensamma löften och dylikt. Här är det viktigt att hitta rätt nivå
så att modellens syfte inte motverkas, nämligen att löftena ska utgå från invånarnas behov och inte
centralstyras uppifrån.
En annan utgångspunkt i utvecklingsarbetet är att hitta formerna för hur kunskapen från medarbetarnas
uppföljning ska tas tillvara på den centrala nivån, så att kommunstyrelsen och nämnderna mer aktivt
kan följa löftenas utveckling över tid och pröva om och när eventuella revideringar behöver göras av
övergripande målambitioner och budgetfördelningar.
I utvecklingsarbetet ingår också att se över hur kommunens övergripande verksamhetsmässiga
styrdokument kan kopplas till styrmodellen med löften.
Konsekvenser för barn och unga
Barn och unga kommer att påverkas positivt av en mer utvecklad och hållbar styrmodell med löften
och mätetal.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-06, från kommunstyrelsens kansli, föreslås att förslaget från
kommunstyrelsens kansli antas som kommunstyrelsens svar på Revisionsrapport – ”Granskning av
styrmodellen avseende löften och mätetal”, och översänds till kommunens revisorer.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår, 2022-04-05, § 73, beslut enligt förslaget från
kommunstyrelsens kansli.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, KS:s kansli, 2022-04-06
Missiv: Granskning av löften och mätetal
Revisionsrapport: Löften och mätetal Oskarshamns kommun
KSAU, 2022-04-05, 73

Skickas till
Kommunrevisionen
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2022/000404-1

Avtal om fastighetsreglering del av Oskarshamn 3:2
och del av Oskarshamn 3:3
Kommunstyrelsens beslut
Avtalet om fastighetsreglering för del av Oskarshamns 3:2 och del av Oskarshamn 3:3, enligt bilaga
1, godkänns.

Ärendet
Lars Aldorssons Bygg AB är ägare av fastigheten Bromsen 9 och önskar reglera till drygt 1 000 kvm
industrimark från kommunens fastighet del av Oskarshamn 3:2 och del av Oskarshamn 3:3.
Företaget har för avsikt att använda marken för sin verksamhet och då främst som uppställningsytor.
En tidigare luftburen kraftledning är numera markförlagd och en ny detaljplan möjliggör denna
markanvändning.
Ersättningen per kvadratmeter föreslås vara 50 kronor per kvm vilket motsvarar ca 52 150 kronor.
Bilaga 1: Förslag till Avtal om fastighetsreglering del av Oskarshamn 3:2 och del av
Oskarshamn 3:3
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget innebär inga konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-04, från kansli-och utvecklingsenheten föreslås att förslag till avtal om
fastighetsreglering godkänns.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår, 2022-04-05, § 68, 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, 2022-04-04
Bilaga: Avtal om fastighetsreglering
Bilaga 2-4 Kartor
KSAU, 2022-04-05, § 68

Skickas till
Mark-och exploateringsstrategen
Näringslivschefen
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Dnr KS 2022/000430-1

Uppföljning av aktiva åtgärder - Kommunstyrelsens
verksamheter 2021
Kommunstyrelsens beslut
Uppföljningen av aktiva åtgärder för jämställdhet för kommunstyrelsens verksamheter 2021
godkänns.

Ärendet
2016-12-12 antogs Aktiva åtgärder för jämställdhet i kommunfullmäktige, i den anges följande:
”Handlingsplanerna som tas fram ska följas upp, utvärderas och avrapporteras till kommunstyrelsen
årligen, under årets första kvartal. Kommunkontoret ansvarar för sammanställning av genomförda
aktiva åtgärder och rapportering till kommunstyrelsen.” I bilaga finns en sammanställning av åtgärder
samt en utvärdering av arbetet under året för kommunstyrelsens verksamheter.
Konsekvenser för barn och unga
Uppföljningen av handlingsplanen bedöms ej påverka barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-13, från utvecklingsenheten, föreslås att uppföljningen av aktiva
åtgärder för jämställdhet för kommunstyrelsens verksamheter 2021 godkänns.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-13, utvecklingsenheten
Uppföljning av aktiva åtgärder för jämställdhet, kommunstyrelsens
verksamheter 2021
Handlingsplan aktiva åtgärder för jämställdhet 2020-2021, KS verksamheter

Skickas till
Hållbarhetsstrategen
Förvaltningschef KLF

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-04-19
§ 101

Sida 35

Dnr KS 2022/000432-1

Handlingsplan Aktiva åtgärder - kommunstyrelsens
verksamheter 2022-2023
Kommunstyrelsens beslut
Handlingsplanen för aktiva åtgärder mot diskriminering 2022-2023 för kommunstyrelsens
verksamheter godkänns.

Ärendet
Kommunledningsförvaltningen har reviderat handlingsplanen för aktiva åtgärder mot diskriminering.
Planen gäller för 2022-2023, ska återrapporteras årligen och uppdateras vid behov.
Konsekvenser för barn och unga
Barn och unga påverkas inte direkt av handlingsplanen men ett arbetsliv utan diskriminering gynnar
även barn och unga på lång sikt.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-13, från utvecklingsenheten, föreslås att handlingsplanen för aktiva
åtgärder mot diskriminering 2022-2023 för kommunstyrelsens verksamheter godkänns.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, utvecklingsenheten, 2022-04-13
Handlingsplan aktiva åtgärder 2022-2023, Kommunledningsförvaltningen

Skickas till
För åtgärd:
Samtliga chefer inom kommunstyrelsens verksamheter
Hållbarhetsstrategen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-04-19
§ 102

Sida 36

Dnr KS 2022/000235-6

Uppföljning av aktiva åtgärder för jämställdhet Samtliga nämnder 2021
Kommunstyrelsens beslut
Uppföljningen av aktiva åtgärder för jämställdhet 2021 för samtliga förvaltningar godkänns.

Ärendet
2016-12-12 antogs Aktiva åtgärder för jämställdhet i kommunfullmäktige, i den anges följande:
”Handlingsplanerna som tas fram ska följas upp, utvärderas och avrapporteras till kommunstyrelsen
årligen, under årets första kvartal. Kommunkontoret ansvarar för sammanställning av genomförda
aktiva åtgärder och rapportering till kommunstyrelsen.” I bilaga finns en sammanställning av alla
förvaltningars åtgärder samt en uppföljning och utvärdering av arbetet under året.
Konsekvenser för barn och unga
Uppföljningen av aktiva åtgärder bedöms ej påverka barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-13, från utvecklingsenheten, föreslås att uppföljningen av aktiva
åtgärder för jämställdhet 2021 för samtliga förvaltningar godkänns.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, utvecklingsenheten, 2022-04-13
Bilaga: Uppföljning av åtgärder per nämnd
Bilaga: Uppföljning och utvärdering av kommunens arbete med aktiva åtgärder för jämställdhet 2021
Bilaga: Uppföljning per nämnd

Skickas till
För kännedom:
Samtliga nämnder
Hållbarhetsstrategen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-04-19
§ 103

Sida 37

Dnr KS 2022/000291-5

Förändrad tidplan återöppnande särskilt boende
Hultgårdsvägen 7, Charlottagården i Misterhult
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att återöppnande av det särskilda
boendet Hultgårdsvägen 7 sker från och med vecka 34.
2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ge socialnämnden i uppdrag att
öppna sociala verksamheter i Misterhult, så som träffpunkten, under maj månad.

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.
Kommunfullmäktige beslutade därefter, 2022-03-14, § 40, att tidigare beslutad tidplan för
återöppnande av det särskilda boendet Hultgårdsvägen 7, Charlottagården (KF 2021-11-23, § 178)
förlängs till 30 april 2022. Detta mot bakgrund att det tillkommit arbete med projektering och
utförande av framförallt sprinkleranläggningen.

Socialnämnden 2022-04-13, § 40
Socialnämnden har 2022-04-13, § 40, beslutat enligt följande:
-

Information om återöppning Hultgårdsvägen 7 i Misterhult noteras som delgiven.
Återöppning av det särskilda boendet Hultgårdsvägen 7 sker den 2 maj 2022.
Inflyttning av brukare sker successivt från och med vecka 34.

Av beslutet framgår att leverans av exempelvis larm och möbler har försenats samt att personal, på
grund av bland annat uppsägningstider, inte är tillgängliga ännu. Se beslut från socialnämnden i
bifogad bilaga.
Då beslut om återöppnande av Hultgårdsvägen 7 tas av kommunfullmäktige ska socialnämndens
beslut ses som ett förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige och hanteras därefter.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte få några direkta konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-19, från kommunstyrelsens kansli, föreslås följande:
-

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att återöppnande av det särskilda
boendet Hultgårdsvägen 7 sker från och med vecka 34.

-

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ge socialnämnden i uppdrag att
öppna sociala verksamheter i Misterhult, så som träffpunkten, under maj månad.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-04-19

Sida 38

§ 103 fortsättning

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, KS:s kansli, 2022-04-19
SN 2022-04-13, § 40

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-04-19
§ 104

Sida 39

Dnr KS 2022/000445-1

Ersättning till förtroendevalda i valnämnden i
samband med Allmänna valen 2022
Kommunstyrelsens beslut
Under perioden från och med 15 augusti till och med 16 september 2022 erhåller förtroendevalda i
valnämnden ersättning enligt följande:
 Vardagar fram till kl.18.00 utgår dagarvoden enligt bestämmelserna för ersättning till
förtroendevalda i Oskarshamns kommun (upp till 2 timmar, upp till 4 timmar, upp till 6 timmar
samt över 6 timmar).
2. Vardagar efter kl.18.00, lördagen den 10 september, valdagen den 11 september samt
onsdagen den 14 september (onsdagsräkningarna) utgår ersättning i form av ett timarvode enligt
följande:
- Ordförande: 381 kr
- Vice ordförande: 337 kr
- Ledamöter/Ersättare: 305 kr

Ärendet
Valnämndens arbete bedrivs under korta men intensiva perioder kring ett val eller en folkomröstning.
Arbetet är förlagt till vissa kvällar, lördagen före valdagen/omröstningsdagen samt valdagen/omröstningsdagen. Arbetet handlar mycket om planering och praktiskt arbete såsom sortering och
transporter av förtidsröster, deltagande i kvällsutbildning, mottagning av valmaterial från distrikten på
kvällen/natten gällande valdagen/omröstningsdagen. Vid allmänna val ingår även hantering och
räkning av röster (onsdagsräkningen) och vid folkomröstningar slutlig protokollförd räkning av
samtliga röster.
Inte någon förtroendevald i valnämnden har något fast arvode för sitt uppdrag, utan den ersättning
som utgår följer bestämmelserna för ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun. Detta
innebär att ingen ersättning utgår efter kl. 18:00 på vardagar och på helgdagar.

Kommunstyrelsens beslut 2021-09-28, § 272
Inför kommunens folkomröstning om äldreboenden i Misterhult, söndagen den 7 november 2021,
beslutade kommunstyrelsen enligt nedan.
Under perioden från och med 1 november 2021 till och med 9 november 2021 erhåller förtroendevalda i valnämnden ersättning enligt följande:

 Vardagar fram till kl.18.00 utgår dagarvoden enligt bestämmelserna för ersättning till
förtroendevalda i Oskarshamns kommun (upp till 2 timmar, upp till 4 timmar, upp till 6 timmar
samt över 6 timmar).


Vardagar efter kl.18.00, lördagen den 6 november samt omröstningsdagen den 7 november
utgår ersättning i form av ett timarvode enligt följande:

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-04-19

Sida 40

§ 104 fortsättning
- Ordförande: 372 kr
- Vice ordförande: 329 kr
- Ledamöter/Ersättare: 298 kr

Kansli- och utvecklingsenhetens förslag
Förslaget om ersättning till förtroendevalda i valnämnden för Allmänna valen 2022 utgår från samma
upplägg som för folkomröstningen 2021. Beloppen för timarvodena har dock skrivits upp med 2,29 %,
vilket är samma procentuella ökning för 2022 som för kommunens fasta årsarvoden. Även periodens
längd för timersättningen har ändrats eftersom förtidsröstningen pågår under en längre tid jämfört med
folkomröstningen.
Konsekvenser för barn och unga
Barn och unga bedöms inte påverkas av förslaget.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-03-31, från kommunstyrelsens kansli föreslås enligt följande:
Under perioden från och med 15 augusti till och med 16 september 2022 erhåller förtroendevalda i
valnämnden ersättning enligt följande:
-

Vardagar fram till kl.18.00 utgår dagarvoden enligt bestämmelserna för ersättning till
förtroendevalda i Oskarshamns kommun (upp till 2 timmar, upp till 4 timmar, upp till 6 timmar
samt över 6 timmar).

-

Vardagar efter kl.18.00, lördagen den 10 september, valdagen den 11 september samt
onsdagen den 14 september (onsdagsräkningarna) utgår ersättning i form av ett timarvode enligt
följande:
- Ordförande: 381 kr
- Vice ordförande: 337 kr
- Ledamöter/Ersättare: 305 kr

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår, 2022-04-05, § 75, beslut enligt förslaget från
kommunstyrelsens kansli.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-03-31, KS:s kansli
KSAU, 2022-04-05, § 75

Skickas till
Kommunstyrelsens kansli
Valnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-04-19
§ 105

Sida 41

Dnr KS 2022/000498-1

Namntävling för rondellen vid mellersta infarten
Kommunstyrelsens beslut
En namntävling för rondellen vid mellersta infarten ska genomföras i enlighet med förslaget från
kommunikationsavdelningen.

Ärendet
Som ett led i att uppmärksamma IK-Oskarshamns prestation i SHL (Svenska hockeyligan) under
den gångna säsongen föreslås att en namntävling arrangeras för att namnge rondellen vid mellersta
infarten.

Kommunikationsavdelningens förslag till namntävling
Kommunens invånare ska i en tävling uppmanas att skicka in förslag på namn till rondellen vid
mittersta infarten. Kriteriet för namnförslagen till rondellen är att de ska vara hockeyrelaterade
och/eller ha en koppling till IK-Oskarshamn. En jury utser det bästa namnet och den/de som har
skickat in det vinnande förslaget kommer få ett pris.
Tävlingen utlyses i kommunens egna kanaler samt i lokalmedia.
Juryn består av:
Maria Ihse, Kommunikationschef
Daniel Stenberg, Fritidschef
Arne Erlandsson, Gatuchef
Amanda Hedberg, Attraktiva Oskarshamn AB
Konsekvenser för barn och unga
Tävlingen ska arrangeras med målsättningen att barn och unga ska uppmuntras att vara med och
lämna in namnförslag.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-14, från kommunikationsavdelningen föreslås att en namntävling för
rondellen vid mellersta infarten ska genomföras i enlighet med förslaget från
kommunikationsavdelningen.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-14

Skickas till
Kommunikationsavdelningen
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-04-19
§ 106

Sida 42

Dnr KS 2020/001189-3

Svar på motion nr 9/20 - En Masterplan för kommande
investeringar
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Motion nr 9/20 besvaras med hänvisning till yttrandet från kommunledningsförvaltningen.

Reservation
Kenny Svahn (L) och Ingemar Lennartsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Ärendet
Mathias Karlsson (L) och Ingemar Lennartsson (KD) inkom 2020-12-14 med en motion, ”En
masterplan för kommande investeringar”. I motionen framförs att kommunen just nu står inför ett
antal förslag till stora investeringar under en relativt kort period och att en masterplan, en
övergripande investeringsplan, som sammanfattar investeringarna utifrån ett framtidsperspektiv,
enligt SKR:s rekommendationer bör tas fram. Motionen föreslår att:
Kommundirektören får uppdraget att ta fram en övergripande investeringsplan. Med underlag som är
uppdaterat, i tid inför arbetet med investeringsbudgeten nästa år.

Yttrande från kommunledningsförvaltningen
Oskarshamns kommun står inför stora investeringar för att kvalitetssäkra medborgarnas välfärd de
kommande åren. T ex arbetar kommunens nämnder och förvaltningar med utredningar av ny
grundskola, arenabyggnation, infrastruktur och vatten- och avloppsförsörjning. Totala
investeringsvolymer som uppgår till miljardbelopp.
För att upprätthålla en god ekonomisk hushållning över tid behöver varje generation bära kostnaden
för den service de själva konsumerar. Med anledning av detta ser kommunledningsförvaltningen
positivt på att införa ett övergripande investerings- och planeringsarbete med tidsperspektiv längre
än den fyraåriga investeringsbudgeten. Detta med syfte att leverera ett tillförlitligt beslutsunderlag
och samtidigt öka insikten om hur investeringen påverkar verksamhetens driftsekonomi. Genom ett
övergripande investerings- och planeringsarbete skapar Oskarshamns kommun bra förutsättningar
för att vara väl förberedd inför framtida investeringar på längre sikt.
Konstruktionen av investerings- och planeringsarbetet behöver utformas av en väl genomförd
avvägning mellan hanterbarhet och beslutsrelevans för att erhålla den översiktliga bild som
efterfrågas på sikt. I takt med att investeringen kommer närmare den ordinarie fyraåriga
investeringsbudgeten behöver beslutsunderlagen bli alltmer detaljerat.
Alla investeringar som kommunen gör utgår ifrån att beslutat kapital investeras för att generera
någon form av nytta i framtiden. Resultatet av en investering kan t ex vara lägre framtida
driftskostnader eller ökad kvalité inom en viss verksamhet. Det viktigaste är att nyttan blir så stor att
den motiverar det satsade kapitalet.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-04-19

Sida 43

§ 106 fortsättning
Alla framtida investeringsprojekt utgår ifrån vilka behov som föreligger hos nämnderna. Alla
investeringar är förenliga med dels direkta kostnader för avskrivning och ränta och i vissa fall även
ökade driftskostnader i form av drift, underhåll och bemanning osv. För kommunen som helhet
innebär större investeringar även en fråga kring finansiering och likviditet. Oskarshamns kommuns
långsiktiga finansiella mål:


Kostnaden för den löpande verksamheten bör inte överstiga 98% av skatteintäkter och de
generella statsbidragen. Det innebär att resultatet bör uppgå till 2% av skatteintäkter och
generella statsbidrag.



Investeringarna för den skattefinansierade verksamheten ska ske utan nyupplåning, dvs
genom självfinansiering. För den taxefinansierade verksamheten ska nyinvesteringar
finansieras via den av fullmäktige beslutade taxan och tidigare års fondering.

Ett övergripande investerings- och planeringsarbete skulle därmed bidra till bättre beslutsunderlag
för såväl politiker som tjänstemän.
Konsekvenser för barn och unga
Svaret på motionen beskriver hur kommunen arbetar med att planera och prioritera investeringar. En
klok planering och process gällande kommunens investeringar är viktigt för barn och unga i
Oskarshamns kommun, särskilt i de mer barnnära verksamheterna.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-14, från kommunledningsförvaltningen, föreslås att motion nr 9/20
besvaras med hänvisning till yttrandet från kommunledningsförvaltningen.

Dagens sammanträde
Kenny Svahn (L) och Ingemar Lennartsson (KD) yrkar bifall till motionen.
Anton Sejnehed (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.
Ordföranden meddelar att förslaget från kommunledningsförvaltningen ska prövas mot Kenny
Svahns (L) och Ingemar Lennartssons (KD) bifallsyrkande till motionen. Kommunstyrelsen
godkänner detta.
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen har beslutat att bifalla
förslaget från kommunledningsförvaltningen och avslå yrkandet från Kenny Svahn (L) och Ingemar
Lennartsson (KD).

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2022-04-13
Motion nr 9/20

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-04-19
§ 107

Sida 44

Dnr KS 2021/000547-10

Svar på motion nr 6/21 - Se över möjligheterna att
starta en fritidsgård i Fårbo
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Motion nr 6/21 besvaras med hänvisning till yttrandet från bildningsnämnden (2022-03-30, § 32).

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

Ärendet
Magnus Larsson (C) föreslår i en motion, inlämnad 2021-05-27, att bildningsnämnden ska få i
uppdrag att se över möjligheten att starta en fritidsgård i Fårbo med placering i de lediga lokaler som
kommer att finnas i Fårboskolan. Motionären hänvisar till utredningen gällande Figeholmskolan och
Fårboskolan och en kommande organisationsförändring och skriver att en bra fritidssysselsättning
för kommunens barn och ungdomar är viktig för kommunens attraktivitet och att
fritidsgårdsverksamhet är en brist i Fårbo. Motionären menar att det nu är läge att titta på
möjligheten att öppna en fritidsgård i Fårbo och pekar på möjligheten till samarbete med lokala
föreningar och ett genomförande där lokalerna även skulle kunna fungera som föreningslokal för de
lokala föreningarna när det inte är fritidsgårdsverksamhet.
Kommunstyrelsens kansli remitterade motionen till bildningsnämnden som behandlade ärendet vid
bildningsnämndens sammanträde 2021-12-02, § 120, med beslut enligt följande:


Bildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar detta till
kommunstyrelsen som bildningsnämndens yttrande över motion nr 6/21.



Bildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till
bildningsnämndens yttrande.

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-14, § 6, att återremittera ärendet till bildningsnämnden då
det tillkommit information från Fårboskolan om att det inte kommer finnas några lediga lokaler i och
med att man vill använda dessa till annat i skolan.

Yttrande från bildningsnämnden, 2022-03-30, § 32
Förvaltningen anser att motionen är bra och delar synen på mycket av innehållet i den, främst att det
är viktigt att våra barn och ungdomar har en bra fritidssysselsättning. Precis som det också beskrivs
i motionen har det historiskt funnits flertalet föreningsdrivna fritids-/föreningsgårdar i våra
ytterområden. Dessa har fått stöttning av Oskarshamns kommun, men i takt med minskade ideella
krafter har också verksamheten försvunnit. Går vi tillbaka 15-20 år i tiden fanns föreningsdrivna
gårdar på följande orter: Påskallavik, Fårbo, Figeholm, Kristdala, Bockara och Ishult. Senaste åren
har det inte funnits någon kvar, men i början på 2022 startade föreningsgårdarna i Figeholm och
Påskallavik upp sin verksamhet igen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-04-19

Sida 45

§ 107 fortsättning
Samtidigt ska det sägas att inom de kommunala fritidsgårdarnas verksamhet har det under senare
år hänt mycket positivt i takt med satsningar inom detta område. Nämnas kan bland annat att en ny
fritidsgård startats upp i Kristdala, att Rödsle Fritidsgård har utökat med kvällsöppet och att
Kristinebergs Fritidsgård har fått nya lokaler. Utöver dessa finns Stadsparkens fritidsgård.
I justeringsbudgeten 2022 som beslutas av kommunfullmäktige den 15 november 2021 fanns en
satsning på det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i kommunen. Här beslutades att
en ny ungdomsenhet inrättas inom bildningsnämnden där bland annat fritidsgårdarna ingår. Ett av
uppdragen innebär också att konceptet med en mobil fritidsgård ska utvecklas, vilket kommer vara
ett prioriterat utvecklingsområde inom det systematiska kvalitetsarbetet under 2022. I
sammanhanget kan nämnas att den mobila fritidsgården med de kommunala fritidsledarna fanns på
plats i både Påskallavik och Figeholm under sportlovet och under våren är ytterligare 3 tillfällen
inplanerad på respektive plats.
Att framöver vara närvarande på fler platser i Oskarshamns kommun ser förvaltningen som viktigt.
Av den anledningen fanns också ett utvecklingsområde under 2021 i det systematiska
kvalitetsarbetet, nämligen att nå fler ungdomar än de som besöker fritidsgårdarnas öppna
verksamhet. Pandemin stoppade upp arbetet, men planeringsarbetet pågick och när restriktionerna
släppte flyttade de kommunala fritidsledarna ut verksamheten till Påskallavik och Figeholm under
några kvällar. Detta är en form av mobil lösning som innebär att befintliga resurser riktas om där
behov finns. Här har ungdomarna har via enkäter fått lämna in önskemål på verksamhetsinnehåll.
Även om motionen kring en fritidsgård i Fårbo är bra och det skulle finnas lediga lokaler, vill inte
förvaltningen låsa sig vid just denna plats och lokal. Detta med anledning av det arbete som pågår
kring mobil fritidsgård och det utökade uppdraget där detta ska utvecklas ytterligare, vilket beskrivits
ovan. Sedan kommer givetvis Fårbo vara en plats som omfattas av en mobil lösning om det visar sig
vara en bra plats för den mobila fritidsgården att besöka.
Sedan motionen inkom och den var uppe för behandling i bildningsnämnden 2021-02-02, § 120, har
skolledningen på Fårboskolan lämnat följande kommentarer gällande eventuellt lediga lokaler som
istället behöver tas i anspråk av skolverksamheten:


Lokalerna på fritidshemmet Lammet används idag av kulturskolan och
modersmål/studiehandledning. Vi vill fortsätta att nyttja lokalerna till dessa behov.



Skolsköterskan har ett eget rum på Fårboskolan.



Skolkurator har inget eget rum och använder sig av fritidshemmet lokaler när hen samtalar med
elever.



Ett angränsade rum till fritidshemmet används som skolbibliotek som i dagsläget även nyttjas av
fritidshemmet.



När årskurs 3 kommer till Fårboskolan från Figeholmskolan, förhoppningsvis varannan vecka,
och ska ha sin slöjdundervisning kommer vi att låta dem använda Lammets lokaler de lektioner
de inte har slöjd. För att minska på skolskjutsen ska de kunna stanna hela skoldagen.



Vi har för avsikt att göra om nuvarande årskurs 3:s klassrum till arbetsrum för lärarna, som idag
sitter i ett mycket trångt materielrum eller i kopieringsrummet. Detta är inte en bra arbetsmiljö för
lärarna.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-04-19

Sida 46

§ 107 fortsättning


Bildundervisning ligger idag på övervåningen över idrottshallen. Det finns två mycket branta
trappor upp till salen, en utifrån och en inifrån, utan tillgång till hiss. Elever med fysisk
funktionsnedsättning klarar inte att ta sig upp själva i trapporna. Därav vill vi flytta in
bildundervisningen i fritidshemmet Lammets lokaler som ligger i markplan.

Att bedriva fritidsgård i samma lokaler som skolan har verksamhet i under dagarna är problematiskt.
Det innebär merarbete för båda verksamheterna gällande att plocka fram och ta undan material. De
olika verksamheterna har också olika behov av material, utrymme och möblering.
Konsekvenser för barn och unga
Enligt beslut i bildningsnämnden, 2022-03-30, § 32:
Bedömningen är att barn och unga i hela kommunen kommer påverkas positivt av att utveckla en ny
ungdomsenhet och att konceptet kring mobila fritidsgårdar utvecklas ytterligare.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-13, från kommunstyrelsens kansli föreslås att motion nr 6/21
besvaras med hänvisning till yttrandet från bildningsnämnden (2022-03-30, § 32).

Dagens sammanträde
Charlotte Sternell (C) yrkar enligt följande:
-

Motion nr 6/21 besvaras med hänvisning till yttrandet från bildningsnämnden (2022-03-30, § 32).

-

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger bildningsnämnden i uppdrag att utreda
en öppning av en kommunal fritidsgård i Fårbo i enlighet med motionens intentioner.
Utredningen ska titta på möjligheter i både kommunägda lokaler och andra tänkbara lokaler.

Ingemar Lennartsson (KD), Kenny Svahn (L) och Leif Axelsson (SD) yrkar bifall till yrkandet från
Charlotte Sternell (C).
Anton Sejnehed (S) yrkar bifall till förslaget från kommunstyrelsens kansli.
Ordföranden meddelar att förslaget från kommunstyrelsens kansli och yrkandet från Charlotte
Sternell (C) ska prövas mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner detta.
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen har beslutat bifalla
förslaget från kommunstyrelsens kansli och avslå yrkandet från Charlotte Sternell (C).
Votering begärs och ska verkställas.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition:
Ja-röst för bifall till förslaget från kommunstyrelsens kansli.
Nej-röst för bifall till yrkandet från Charlotte Sternell (C).
Med 7 ja-röster och 4 nej-röster samt 2 som avstår från att rösta beslutar kommunstyrelsen att bifalla
förslaget från kommunstyrelsens kansli och avslå yrkandet från Charlotte Sternell (C). Resultatet
från omröstningen redovisas på sidan 48.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-04-19

Sida 47

§ 107 fortsättning

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, KS:s kansli, 2022-04-13
Bildningsnämnden, 2022-03-30, § 32
Kommunfullmäktige, 2022-02-14, § 6
Bildningsnämnden 2021-12-02, § 120
Motion nr 6/21

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-04-19

Sida 48

§ 107 fortsättning
Resultat votering

Nr

Ledamot

Tjänstgörande ersättare

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)

7.

Jan Johansson (SD)

8.

Leif Axelsson (SD)

9.

Mathias Karlsson (L)

Carina Lind (M)

Ja

Nej

X
X
X

Kenny Svahn (L)

X

10. Ingemar Lennartsson (KD)

X

11. Charlotte Sternell (C)

X

12.

Lena Granath (V)

Lena Fyhr (V)

X

13. Andreas Erlandsson (S)

X

Total:

7

Justerarsignaturer

Avstår

4

Utdragsbestyrkande

2

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-04-19
§ 108

Sida 49

Dnr KS 2022/000494-2

Årsredovisning 2021 Byggebo AB
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Byggebo i Oskarshamn AB läggs till
handlingarna.

Ärendet
Årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelser 2021 för Byggebo i Oskarshamn AB har
inkommit till kommunen
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte få några direkta konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-14, från kommunstyrelsens kansli föreslås att årsredovisning,
förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Byggebo i Oskarshamn AB läggs till
handlingarna.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, KS:s kansli
Årsredovisning Byggebo i Oskarshamn AB

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-04-19
§ 109

Sida 50

Dnr KS 2022/000477-2

Årsredovisning 2021 Oskarshamns UTAB
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Oskarshamns Utvecklings AB läggs till
handlingarna.

Ärendet
Årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Oskarshamns Utvecklings AB har
inkommit till kommunen.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-14, från kommunstyrelsens kansli föreslås att årsredovisning,
förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Oskarshamns Utvecklings AB läggs till
handlingarna.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, KS:s kansli, 2022-04-13
Årsredovisning UTAB

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-04-19
§ 110

Sida 51

Dnr KS 2022/000476-2

Årsredovisning 2021 Smålandshamnar AB
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Smålandshamnar AB läggs till
handlingarna.

Ärendet
Årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Smålandshamnar AB har inkommit till
kommunen.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-14, från kommunstyrelsens kansli föreslås att årsredovisning,
förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Smålandshamnar AB läggs till
handlingarna.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, KS:s kansli, 2022-04-13
Årsredovisning Smålandshamnar AB 2021

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-04-19
§ 111

Sida 52

Dnr KS 2022/000467-2

Årsredovisning Kretslopp Sydost 2021
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning 2021 för Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) godkänns.
2. Förbundsdirektionen, samt de enskilda ledamöterna i denna, beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.

Jäv
Yvonne Bergvall (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Ärendet
Årsredovisning 2021 och revisionsberättelse med granskningsrapport från Kalmarsundsregionens
renhållare (KSRR) har inkommit till kommunen. Som medlemskommun i kommunalförbundet ska
Oskarshamns kommunfullmäktige fatta beslut om godkännande av årsredovisningen samt om
ansvarsfrihet.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte få några direkta konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-13, från kommunstyrelsens kansli föreslås följande:
-

Årsredovisning 2021 för Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) godkänns.
Förbundsdirektionen, samt de enskilda ledamöterna i denna, beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, KS:s kansli 2022-04-13
Årsredovisning Kretslopp Sydost 2021

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-04-19
§ 112

Sida 53

Dnr KS 2022/000333-2

Årsredovisning 2021 Oskarshamns HamngodsTerminal AB
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Oskarshamns Hamngods- och
Terminal AB läggs till handlingarna.

Ärendet
Årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Oskarshamns Hamngods- och
Terminal AB har inkommit till kommunen.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte få några direkta konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-14, från kommunstyrelsens kansli föreslås att årsredovisning,
förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Oskarshamns Hamngods- och Terminal AB läggs till
handlingarna.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, KS:s kansli, 2022-04-13
Årsredovisning Oskarshamns Hamngods- och Terminal AB

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-04-19
§ 113

Sida 54

Dnr KS 2022/000454-2

Årsredovisning 2021 Samordningsförbundet i Kalmar
län
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för samordningsförbundet i Kalmar län 2021 godkänns.
2. Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län beviljas ansvarsfrihet för 2021.

Jäv
Lucas Lodge (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Ärendet
Årsredovisning 2021 från Samordningsförbundet i Kalmar län samt revisionsberättelse och
revisionsrapport har inkommit.
Som medlem har Oskarshamns kommun att godkänna redovisningen samt att pröva ansvarsfriheten
för styrelsen.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte få konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-03-31, från kommunstyrelsens kansli föreslås följande:
-

Årsredovisning för samordningsförbundet i Kalmar län 2021 godkänns.

-

Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län beviljas ansvarsfrihet för 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-04-03, § 76, beslut enligt förslaget från
kommunstyrelsens kansli.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kansli-och utvecklingsenheten, 2022-03-30
Bilaga: Årsredovisning Samordningsförbundet 2021 med tillhörande handlingar
KSAU, 2022-04-03, § 76

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-04-19
§ 114

Sida 55

Dnr KS 2022/000345-2

Årsredovisning 2021 Stiftelsen Forum
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Stiftelsen Forum läggs till
handlingarna.
2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Jäv
Jan Johansson (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Ärendet
Årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Stiftelsen Forum har inkommit till
kommunen.
Kommunfullmäktige har att ta ställning till frågan om att bevilja ansvarsfrihet för den tid revisionen
omfattar.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte få några direkta konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-14, från kommunstyrelsens kansli föreslås följande:
-

Årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Stiftelsen Forum läggs till
handlingarna.

-

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, KS:s kansli, 2022-04-12
Bilaga: Årsredovisning
Bilaga: Granskningsrapport

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-04-19
§ 115

Sida 56

Dnr KS 2022/000376-2

Årsredovisning 2021 - Stiftelsen Oskarshamns
Sjöfartshotell
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Stiftelsen Oskarshamns
sjöfartshotell läggs till handlingarna.
2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Jäv
Lucas Lodge (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av beslutet.

Ärendet
Årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Stiftelsen Oskarshamns Sjöfartshotell
har inkommit till kommunen.
Kommunfullmäktige har att ta ställning till frågan om att bevilja ansvarsfrihet för den tid revisionen
omfattar
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte direkt påverka barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-14, från kommunstyrelsens kansli föreslås följande:
-

Årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Stiftelsen Oskarshamns
sjöfartshotell läggs till handlingarna.

-

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, KS:s kansli, 2022-04-12
Bilaga: Årsredovisning Stiftelsen Oskarshamns Sjöfartshotell

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-04-19
§ 116

Sida 57

Dnr KS 2022/000472-2

Årsredovisning Oskarshamns Energi AB 2021
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Oskarshamns Energi AB läggs till
handlingarna.

Ärendet
Årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Oskarshamns Energi AB har inkommit
till kommunen.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte direkt påverka barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-14, från kommunstyrelsens kansli föreslås att årsredovisning,
förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Oskarshamns Energi AB läggs till handlingarna.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, KS:s kansli, 2022-04-12
Bilaga: Årsredovisning Oskarshamns Energi AB 2021

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-04-19
§ 117

Sida 58

Dnr KS 2022/000509-1

Sammanställning över obesvarade medborgarförslag
t.o.m. 2022-04-14
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Sammanställningen över obesvarade medborgarförslag till och med 2022-04-14 noteras som
mottagen.

Ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska obesvarade medborgarförslag redovisas två gånger
per år.
Kommunstyrelsens kansli har sammanställt samtliga obesvarade medborgarförslag till och med
2022-04-14. Då finns det 8 stycken obesvarade medborgarförslag men det finns inget som inte har
besvarats inom ett år.
Tabellen nedan redovisar obesvarade medborgarförslag under åren 2018 – 2022 (vår).

Obesvarade
medborgarförslag
Varav väckta för över
1 år sedan

2018

2019

2020

2021

17

18

10

10

2

0

2

0

Vår
2022
8

0

Konsekvenser för barn och unga
Barn och unga har möjlighet att lämna in medborgarförslag i Oskarshamns kommun. En snabb och
seriös hantering och återkoppling av medborgarförslagen som är skrivna av barn överensstämmer
med andemeningen i barnkonventionen om barns rätt till delaktighet och inflytande. I
sammanställningen finns inget medborgarförslag som inte har besvarats inom ett år, från något barn
eller ungdom.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-14, från kommunstyrelsens kansli föreslås att sammanställningen
över obesvarade medborgarförslag till och med 2022-04-14 noteras som mottagen.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-14, KS-kansli
Sammanställning obesvarade medborgarförslag 2022-04-14

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-04-19

§ 118

Sida 59

Dnr KS 2022/000510-1

Sammanställning över obesvarade motioner t.o.m.
2022-04-14
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Sammanställningen över obesvarade motioner till och med 2022-04-14 noteras som mottagen.

Ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska obesvarade motioner redovisas två gånger per år.
Kommunstyrelsens kansli har sammanställt obesvarade motioner till och med 2022-04-14
Då fanns det 2 obesvarade motioner, varav 1 motion som inte har besvarats inom 1 år från det
datum de väcktes.
Tabellen nedan redovisar obesvarade motioner under åren 2018-2022

2018

2019

2020

2021

Obesvarade motioner:

17

21

16

5

Varav väckta för
över ett år sedan:

9

11

6

1

Våren
2022
2
1

Konsekvenser för barn och unga
Sammanställningen bedöms inte få några direkta konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-14, från kommunstyrelsens kansli föreslås att sammanställningen
över obesvarade motioner till och med 2022-04-14 noteras som mottagen.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-14
Sammanställning obesvarade motioner, 2022-04-14

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-04-19

§ 119

Sida 60

Dnr KS 2022/000511-1

Uppföljning och redovisning av ej verkställda
uppdragsbeslut fattade av kommunfullmäktige t.o.m.
2022-04-14
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Uppföljningen och redovisningen av ej verkställda uppdragsbeslut fattade av kommunfullmäktige
noteras som mottagen.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-14, § 126, att införa följande nya paragraf i arbetsordningen:
§ 44 Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa beslut av uppdrags- och
verkställighetskaraktär som ej har blivit verkställda. Redovisningen ska innehålla status för
verkställigheten och göras på fullmäktiges sammanträden, en gång under våren och en gång under
hösten.
Mot denna bakgrund föreligger nu en uppföljning och redovisning av ej verkställda beslut av
uppdrags- och verkställighetskaraktär t.o.m. 2022-04-14, som ska redovisas till kommunfullmäktige.
Bifogas: Sammanställning i tabellform.
Konsekvenser för barn och unga
Uppföljningen bedöms inte få några direkta konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-14, från kommunstyrelsens kansli föreslås att uppföljningen och
redovisningen av ej verkställda uppdragsbeslut fattade av kommunfullmäktige noteras som
mottagen.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-14, KS-kansli
Sammanställning 2022-04-14

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-04-19
§ 120

Sida 61

Dnr KS 2022/000135-1

Rapportering från ägardialoger med de kommunala
bolagen och stiftelserna 2022
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
Kommundirektören meddelar att ingen ägardialog har ägt rum under den senaste månaden.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-04-19
§ 121

Sida 62

Dnr KS 2022/000049-1

Kommundirektören informerar
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras som mottagen.

Dagens sammanträde
Kommundirektör Henrik Andersson informerar enligt följande:

Ukrainakrisen
-

31 000 ukrainska medborgare har registrerat sig, senaste veckan ca 300 personer/dag.
Migrationsverket har 22 200 boendeplatser, anser läget stabilt just nu.
Evakueringsplatser minskas efterhand, nu till 2000.
Försök till förändrad fördelning och samråd med kommunerna.
Lokalt integrationsråd 28/4 om hur kommunen ställer sig till mottagandevolym.
Mindre gruppering kring mottagande och boende aktiverad. VL har särskild avstämning var 14.e
dag framöver.
18/20 personer har flyttat in på 3.e våningen, Zafiren.
Bemanning tre dagar i veckan kl. 13-14:30.
Våning två, del av ställs samman till mitten av maj för en ev. ny inflyttning/beredskap.
Avstämning lokalt näringsliv och föreningar planeras. Sysselsättning viktig fråga.

Dricksvatten Marsö
-

Dricksvatten på Marsö är en bristvara.
På bevakningslistan i VA-planen, bedömningen att LAV § 6 inte är tillämplig.
Möjlighet (förankrat med LST) till ytterligare utredningsstöd med ansökan.
Kommande förslag till kommunstyrelsen om att ställa sig bakom ansökan om 743 900 kr. Kan
kräva medfinansiering motsvarande 350 000 kr, varav 160 000 kr eget arbete, 2022 och 2023.
Kan vara en pilot-studie i hur man skulle kunna jobba med den här typen av utmaningar gällande
dricksvatten, på bredare front.

Övrigt
- Ny rekrytering av digitaliseringschef, Magnus Klasén, börjar 1 juli.
- Cecilia Wahlström föreslås som tillförordnad förvaltningschef i socialförvaltningen. MBLförhandling genomförd idag.
- Räddningstjänst Sydost. Besluten har tagits i samtliga kommuner och rekrytering av
förbundsdirektör pågår.
- Kontraktmöte för fiberprojekt i Kristdala 2 har genomförts. Arbetet kan påbörjas i mitten av maj.
- Donationsfrågor.
Ordföranden ställer proposition på att informationen noteras som mottagen och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-04-19

Sida 63

§ 122

Anmälningsärenden
Kommunstyrelsens beslut
Nedanstående ärenden noteras som anmälda.



KS 2021/001163
KS 2021/001192




KS 2022/000403
KS 2022/000439



KS 2022/000468



KS 2022/000452



KS 2022/000317



KS 2020/000874



KS 2022/000317



KS 2022/000506

Justerarsignaturer

Socialnämnden, 2022-03-23. Internkontrollplan 2022
Återkoppling efter föreningsbidrag- Projekt Målsjön i
Kristdala.
SBN- Svar på remiss från Regeringskansliet
KSAU, 2022-04-03, Beslut om särskilt bidragTolvskillingsmarknaden
Information från LST om utskick av skrivelse angående
minskat behov av Evakueringsplatser
KSAU 2022-04-03, Yrkeshögskoleutbildning – Ansökningar
till Myndigheten för yrkeshögskolan 2022
Bildningsnämnden 2022-03-30, § 36 - Översyn av
lokalbehovet för förskola och skola i Påskallavik –
Redovisning av uppdrag
Bildningsnämnden 2022-03-30, § 35 - Utökad kapacitet i
grundskolan – Delredovisning av uppdrag om alternativt
förslag på placering av en ny F-9 skola
Bildningsnämnden, 2022-03-30, § 38 - Månadsuppföljning
per februari 2022
Årsrapport 2021 för Kommunal hjälpmedelssamverkan,
KHS

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-04-19

Sida 64

§ 123

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Nedanstående delegerade ärenden noteras som anmälda.


KS 2021/001089



KS 2021/001090



KS 2021/001129



KS 2022/000215

Justerarsignaturer

Granskningsyttrande detaljplan Västra KyrkogårdenOrganisationsstrategen
Granskningsyttrande detaljplan Kajan 5Organisationsstrategen
Beslut slopat vaccinationskrav inom vård och omsorg Kommundirektören
Delegationsbeslut mellan 2022-03-08 och 2022-04-05Räddningstjänsten

Utdragsbestyrkande

