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Plats och tid

Oskarshamnssalen, 2022-06-15 kl. 09:30-12:05.

Beslutande

Andreas Erlandsson (S), ordförande
Lucas Lodge (M) 1:e vice ordförande
Karl-Erik Gustavsson (L)
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Marko Raiskio (SD).

Övriga deltagare

Kommundirektör Henrik Andersson, biträdande ekonomichef Åsa Hällerståhl §§ 160-176, ekonom
Caroline Karlsson §§ 160-176, teknisk chef Richard Bergquist §§ 160-162, projektledare Niina
Nordlund § 163, förvaltningschef Kristina Erlandsson §§ 164,165, chef ungdomsenheten Ann-Sofie
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Paragrafer
§§ 160-189

Justeringens plats och tid

Digital signering, 2022-06-22. Underskrifter redovisas på protokollets sista sida.
Andreas Erlandsson (S)
Ordförande

Leif Axelsson (SD)
Justerare

Per Nygren
Sekreterare

Anslag

Det justerade protokollet offentliggörs på kommunens digitala anslagstavla.
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-06-15
Anslaget sätts upp: 2022-06-23
Anslaget tas ned: 2022-07-18
Förvaringsplats för protokollet: KS:s kansli
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Per Nygren
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Dnr KS 2022/000036-48

Fastställande av dagordning
Kommunstyrelsens beslut
Utskickad dagordning fastställs.
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Dnr KS 2021/001136-10

Utökad kapacitet i grundskolan – Behov av fördjupad
utredning av alternativ Länsmansängen
Kommunstyrelsens beslut

1. Tekniska nämnden får i uppdrag att beställa en fördjupad volymstudie för en F-9 skola på
Länsmansängen.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens budget för samhällsviktiga detaljplaner 2022.

Reservationer

Jan Johansson (SD) och Leif Axelsson (SD) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.
Charlotte Sternell (C) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-21, § 96, punkt 14, att ge bildningsnämnden i uppdrag att
senast 30 september 2020 lämna förslag på hur kapaciteten i grundskolan kan utökas och kostnad
för detta.
Som en del i detta arbete har tekniska nämnden gett Ramboll i uppdrag att genomföra en geoteknisk
undersökning på Länsmansängen. Den geotekniska undersökningen har gjorts på de delar av
området som idag klassas som jordbruksmark. I rapporten som lämnades till tekniska kontoret den 3
juni framgick att provborrningar har genomförts under våren 2022. Jordlagerförhållandena
undersöktes och till stor del bestod marken av humushaltig silt ovanpå lerig gyttja/gyttjig lera.
Lagringstätheten bedöms vara lös. Grundvattnets nivå ligger cirka 1-1,5 meter under markytan.
Vidare är det låg- till normalrisk för radon.
Bedömningen görs att det är dåliga förhållanden för grundläggning på grund av lös silt och låg
hållfasthet i lera/gyttja. För att bygga på området kommer det krävas att pålgrundläggning sker till
fast botten. Det kan även behövas markförstärkning för parkeringar.
För att komma vidare i utredningen om möjligheten att bygga en ny F-9 skola på Länsmansängen
krävs det att en volymstudie genomförs där beräkningar görs utifrån var byggnader och laster
lämpligast placeras på området. Vidare krävs det kompletterande undersökningar gällande hur djupt
fast botten/berg ligger på området för att kunna bestämma pålningens omfattning.

Tidigare beslut i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-23, § 190, enligt följande:
•
•

•
•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag gällande finansiering av en ny skola.
Bildningsnämnden får i uppdrag att, i samverkan med samhällsbyggnadskontoret, undersöka fyra
platser inom ellipsen för att utreda om det är möjligt att på någon av de platserna bygga en skola
och idrottshall enligt de uppgifter som finns i lokalutredningen. I undersökningen ska också framgå
hur val av plats påverkar den nya skolan och Vallhallaskolans framtida elevsammansättning, samt
hur barn och ungas tillgång till fritidsaktiviteter påverkas. Bildningsnämnden väljer fyra platser
utifrån de förslag som samhällsbyggnadskontoret har tagit fram.
Bildningsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för hur barn, elever, vårdnadshavare och
medarbetare ska involveras i arbetet.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att beställa en detaljplanändring för Norra skolan.

Justerarsignaturer
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§ 162 fortsättning

Bildningsnämnden beslutade 2020-12-02, § 90, enligt följande:
•
•
•

Bildningsnämnden beslutar, med bakgrund av kommunfullmäktiges beslut, att de fyra platserna
som ska utredas är plats (4) Länsmansängen, (6) Bohmans, (7) Repslagarhuset och (8)
Havslätt.
Bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag på hur barn, elever, vårdnadshavare och
medarbetare ska göras delaktiga i arbetet.
Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att under första kvartalet 2021 återkomma med
hur arbetet med delaktighet går och hur det är tänkt att ske framåt. För att få till en transparent
process som kan ge en hållbar, väl förankrad och långsiktig lösning har det under arbetets gång
arrangerats parlamentariska forum där alla partier som är representerade i Oskarshamns
kommunfullmäktige har bjudits in till information och dialog. Under 2021 har detta hittills
genomförts 2021-05-12 och 2021-09-28.

Bildningsnämnden beslutade 2021-11-17, § 102, enligt följande:
•
•
•

•

Bildningsnämnden godkänner utredningen och överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande och
rapport till kommunfullmäktige som nämndens redovisning av uppdraget.
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att gå vidare i arbetet med utökad kapacitet i
grundskolan genom att utreda möjligheten att bygga en F-9 skola vid Länsmansängen.
Med hänsyn till de identifierade naturvärdena hemställer bildningsnämnden hos
kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra en grundlig geoteknisk
undersökning och dagvattenutredning på Länsmansängen. Utredningen ska identifiera vilka
förutsättningar som finns för att anlägga byggnader, skolgård, parkeringar, anslutningsvägar
med mera på området.
Bildningsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att bildningsnämnden får i uppdrag att
också ta fram ett alternativt förslag på placering. Bildningsnämnden ska återkoppla sitt val till
kommunstyrelsen för vidare hantering.

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-14, § 3, enligt följande:
•

Bildningsnämndens redovisning av uppdraget, presenterad i utredningen Lokaliseringsstudie för
ny F-9 skola i Oskarshamn, godkänns. Arbetet med utökad kapacitet i grundskolan går vidare
genom att utreda möjligheten att bygga en F-9 skola vid Länsmansängen, i enlighet med
förslaget från bildningsnämnden (2021-11-17, § 102).

Bildningsnämnden beslutade 2022-03-30, § 35, enligt följande:
•

Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till bildningsnämndens sammanträde 2022-0921 utreda område Havslätt som alternativ plats för en ny F-9 skola, med fokus på
elevsammansättning, för återkoppling till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Konsekvenser för barn och unga

Det är viktigt för barn och unga att kommunen utreder hur en ökad skolkapacitet kan skapas och
kostnad för detta, och att barn och unga får vara med och tycka till om en skolas placering samt
vilken typ av skola de önskar. En barnvänlig kommun byggs både med ett barnperspektiv och med
kunskaper om barnets eget perspektiv på tillvaron. När barns och ungas kunskap, intressen och
önskemål tas på allvar i utvecklingen av kommunen kan förutsättningarna öka för att skapa en god
uppväxtmiljö liksom större möjligheter för barn och unga att grundlägga en sund livsstil och sociala
nätverk.

Justerarsignaturer
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Ärendets behandling

I ett tjänsteutlåtande från kommundirektören, bildningschefen och tekniska chefen, 2022-06-08,
föreslås att tekniska nämnden får i uppdrag att beställa en fördjupad volymstudie för en F-9 skola på
Länsmansängen. Vidare att finansiering sker via kommunstyrelsens budget för samhällsviktiga
detaljplaner 2022.

Dagens sammanträde

Tekniska chefen Richard Bergquist redogör för ärendet.
Jan Johansson (SD) och Leif Axelsson (SD) yrkar avslag på föreliggande förslag samt att:
-

Arbeten av förutsättningar för en utökad grundskolekapacitet vid Länsmansängen avbryts.

-

Kommunen går vidare med planering av ny 7-9 skola i Havslätt som vi tidigare lagt som förslag.

Charlotte Sternell (C) yrkar att:
-

Undersökningen av förutsättningar för en F-9 skola vid Länsmansängen avbryts.

-

Kommunen går vidare med planering av ny F-9 skola vid Havslätt.

Anton Sejnehed (S), Ingemar Lennartsson(KD), Lena Fyhr (V) och Karl-Erik Gustavsson (L) yrkar
bifall till föreliggande förslag.
Ordföranden meddelar att föreliggande förslag, Jan Johanssons (SD) och Leif Axelssons (SD)
yrkande samt Charlotte Sternells (C) yrkande ska prövas mot varandra. Kommunstyrelsen
godkänner detta.
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla
föreliggande förslag från kommundirektören, bildningschefen och tekniska chefen och avslå Jan
Johanssons (SD) och Leif Axelssons (SD) yrkande samt Charlotte Sternells (C) yrkande.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteutlåtande 2022-06-08.
Rapport- Geoteknisk utredning Länsmansängen.

Skickas till
För åtgärd:

Tekniska nämnden/Tekniska kontoret

För kännedom:

Bildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Verksamhetschef skola
Bildningschef
Bildningsförvaltningens organisationsstrateg
Tekniska chefen
Justerarsignaturer
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Dnr KS 2022/000734-1

Delrapportering av uppdrag- Inventering av
vandringsleder
Kommunstyrelsens beslut

Delrapporteringen från uppdraget att inventera vandringsleder i kommunen noteras som mottagen.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2021-08-24, § 240, att ge tillväxt- och näringslivskontoret i uppdrag att
inventera och klassificera kommunens vandringsleder.

Dagens sammanträde

Projektledare Niina Nordlund, projektet Mera Ut, lämnar en muntlig delrapportering med bilder från
uppdraget att inventera vandringsleder i kommunen.
Vandringsleder i fantastisk natur
• Variationsrik natur.
• Tillgängliggör skogarna, landsbygderna, kusten och skärgården.
• Lederna sköts av kommunen, länsstyrelsen, Vitterhetsakademien och föreningar.
• Identifierat minst 26 korta leder under 5 km och 16 långa leder 5 km och över.
• Attraktiva vandringsleder är en besöksanledning.
Vandringsleder över 5 kilometer
• Ostkustleden 8 etapper ca 160 km.
• Bråbygdens vandringsleder.
• Målsjön Röstorp.
• Krokshultsbygdens vandringsleder 3 etapper.
• Stenhuggarleden Vånevik.
• Camping till camping strandpromenaden.
Varför kvalitetskriterier
• Behövs en organisering som kan hantera ett allt ökande besökstryck.
• Ofta temporära lösningar, behöver arbeta långsiktigt, säkra upp skötseln över tid och utnyttja
befintliga resurser effektivt.
• Fler ovana besökare ökar kraven på skötselnivån, skyltar toaletter etc.
• Markägarna kräver ordning och reda när antalet ledbesökare ökar.
• Besökarna efterfrågar trygga och attraktiva vandringsupplevelser.
• Arbetet med en led behöver involvera många parter.
• Informationen om en led behöver väcka intresse och vägleda besökarna med korrekt fakta som
speglar verkliga förhållanden i fält.
• Ledutveckling gynnar verksamheter kopplade till lederna. Företag som växer leder till nya
arbetstillfällen och ökar attraktiviteten även för inflyttning.
• Välmående samhällen leder till bättre folkhälsa.
• Ett attraktivt friluftsliv är ett starkt incitament att bosätta sig i en kommun och också att
starta/flytta verksamhet dit.

Justerarsignaturer
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Kvalitetskriterierna
• Beskriver en drömled, ingen led i Sverige idag som fullt ut når upp till kriterierna.
• Ska ses som en rekommendation som kan stödja och inspirera ett långsiktigt förbättringsarbete.
Implementering av kriterierna kan ske i takt med resurser och ambitionsnivå för vandringsleden.
Bedömning ledkvalitet
• Checklista utifrån kvalitetskriterierna.
• Förenklad checklista.
• Vandring i fält.
• Intervjuer med ledansvariga.
Förenklad checklista
• Fysisk led
- Ledmarkeringar
- Skyltar
- Anordningar, stigar och underlag – säkerhet
- Svårighetsgrad
• Organisering
- Skötselplan
- Kontroll
- Markägare
- Försäkring
- Digital förvaltning
• Upplevelse
• Kommunikation
• Service
Status leder Oskarshamn
• Fysisk led
Förhållandena i fält på lederna varierar.
Ledmarkeringar
- Överlag är lederna väl markerade.
Skyltar
- Man har olika system för märkning och skyltning och har kommit olika långt med detta. Även
standarden på skyltarna varierar.
Anordningar, stigar och underlag – säkerhet
- De flesta spänger, broar, trappor mm är hela, men förbättringar behövs.
Svårighetsgrad
- Svårighetsgrad och framkomlighet varierar.
• Organisering
Skötselplan
- Man har en skötselplan ”i huvudet” men den är inte dokumenterad.
Kontroll
- Besiktning av broar varierar.
Markägare
- Varierande muntlig kontakt/dialog, skriftliga avtal saknas.
Försäkring
- Flera saknar försäkring.

Justerarsignaturer
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•
•
•

Digital Förvaltning
- Skriftliga rutiner för att säkerställa rapport av ändringar saknas. Informerat om att meddela
ändringar i fält till kart-avdelningen.
Upplevelse
- Fina upplevelsevärden längs lederna, naturvärden och rikt kulturarv.
- Förbättring av informationen i fält skulle ge lederna mervärde.
Kommunikation
- Webbsidor, varierande uppdaterad information, innehåll och kvalitet.
- Karta, Alla har tryckta kartor eller utskrivningsbar PDF. Olika utförande.
Service
- Varierande utbud av toaletter, rastplatser, dricksvatten, kollektivtrafik,
övernattningsmöjligheter, eldstäder, sophantering, proviantering, aktiviteter och
restauranger. Förbättringspotential.

Utveckling leder Oskarshamn
• Organisering
- Arbetet med en led behöver involvera många parter för att fungera väl.
- Samordning behövs mellan berörda förvaltningar på kommunal nivå, regioner,
destinationsbolag och ansvariga myndigheter. Även markägare, boende och besöksnäringen
behöver involveras.
- Ideella föreningar, viktigt med fortsatt kommunalt engagemang.
- Flera utlysningar om medel. Tjänstemän möter svårigheter att ansöka då det inte finns något
uttalat beslut som visar viljeriktning.
Ordföranden ställer proposition på att delrapporteringen från uppdraget att inventera vandringsleder i
kommunen noteras som mottagen och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
-

Kommunstyrelsen 2021-08-24, § 240.
Tjänsteutlåtande, Kansli- och administration, 2022-06-09.
Bildspel.

Skickas till

Projektledare Niina Nordlund
Samhällsbyggnadskontoret
Tekniska kontoret
Bildningsförvaltningen/Fritidskontoret

Justerarsignaturer
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Dnr KS 2022/000687-1

Månadsbokslut maj 2022
Kommunstyrelsens beslut

1. Informationen avseende månadsbokslut maj 2022 noteras som mottagen.
2. Tekniska nämnden får i uppdrag att till kommunstyrelsen i september upprätta en åtgärdsplan
för hur redovisat underskott kan elimineras.

Ärendet

Månadsbokslutet per 31 maj 2022 inklusive årsprognos för 2022 har sammanställts. Periodens
resultat per 31 maj uppgår till 67,3 mnkr.
Årets prognos för år 2022 prognostiseras till +20,8 mnkr, en negativ avvikelse gentemot budget på
-0,7 mnkr. Positiva avvikelser gentemot budget finns främst på Skatteintäkter och generella statsbidrag med +8,6 mnkr men även Bildningsnämnden med +1,0 mnkr. Negativa avvikelser gentemot
budget finns främst inom Socialnämnden med -5,0 mnkr samt inom Teknisk nämnd avgiftsfinansierad verksamhet med -4,0 mnkr och inom skattefinansierad verksamhet med -2,0 mnkr.
Investeringarna prognostiseras till 267,8 mnkr. Det är 63,8 mnkr lägre än budgeterat. Den största
avvikelsen finns inom VA-investeringar och då avloppsreningsverk, där 49 mnkr kommer äskas
överföras till 2023 på grund av försening av byggstart.
Det finansiella målet avseende driften uppfylls med föreliggande prognos. Det finansiella målet för
investeringar uppfylls för mandatperioden.

Ärendets behandling

I ett tjänsteutlåtande från ekonomiavdelningen, 2022-06-10, föreslås följande beslut:
-

Informationen avseende månadsbokslut maj 2022 noteras som mottagen.

-

Tekniska nämnden får i uppdrag att till kommunstyrelsen i september upprätta en åtgärdsplan
för hur redovisat underskott kan elimineras.

Dagens sammanträde

Biträdande ekonomichef Åsa Hällerståhl informerar om månadsbokslut maj 2022.
Ordföranden ställer proposition på ekonomiavdelningens förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
-

Månadsbokslut maj 2022.
Tjänsteutlåtande ekonomiavdelningen, 2022-06-10.

Skickas till

Ekonomiavdelningen
Tekniska nämnden
Justerarsignaturer
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Dnr KS 2022/000733-1

Månadsbokslut maj 2022- Rapporterande nämnd
samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen noteras som mottagen.

Ärendet

Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt, och enligt kommunstyrelsens ”årshjul”, ska samhällsbyggnadsnämnden rapportera verksamhet och ekonomi per maj 2022 vid kommunstyrelsens
sammanträde i juni.

Dagens sammanträde

Förvaltningschef Kristina Erlandsson redovisar samhällsbyggnadsnämndens månadsbokslut för maj
2022 enligt bland annat följande:
-

Sammanfattning av periodens utfall. Budgetramen för 2022 ligger på ca 27,4 mkr och visar per
2022-04-30 ett överskott på strax under 2,5 mkr. Det bedöms att verksamheten kommer att följa
budget. (Lönekompensationerna är medräknade)

-

Totalt 97 tkr i ”investeringspåsen” som kommer att nyttjas fullt ut. Övrig investering är på 525 tkr
och avser Kartavdelningens projekt Mätinstrument som än så länge inte haft något utfall i år,
men hela beloppet kommer troligtvis att användas.

Resultatöverföring 700 tkr
• 200 tkr till pågående arbete med ett kulturmiljöprogram.
• 300 tkr för extraresurs på miljö- strandskydd.
• 200 tkr 3D flygfoto.
• Digitalisering DP.
Interna projektmedel 2022
• Inscanning av bygglovshandlingar 300 tkr.
Digitalisering av bygglovsarkivet (pågår)
• 11 hyllmeter klara.
• 12 hyllmeter ivägskickade.
Frisknärvaro t.o.m. april 2022
• Dag 1 – 14
98 %
• Dag 15 – 90 100 %
• Dag 91 100 %
Digitalisering ”Papperslöst SBK” (pågår)
• Införande och anpassning av ärendehanteringssystem.
• OVK- system.
• Ser över samtliga verksamheters processer inför skapandet av framtida e-tjänster.
• Arbetar om SBK:s sidor på hemsidan.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15

Sida 14

§ 165 fortsättning
Lätt och Rätt Oskarshamn (pågår)
• Utbildning i Medveten kommunikation (SBK, Tk, Rdtj).
• Nya taxor (miljö, livs samt plan- och bygg).
• Framtagandet av processkartor (bygg och miljö).
• Text på hemsidan (plusboxar).
• Möjlighet med informationsfilmer bygglov?
• Bättre exempelritningar (bygg).
• Förenkla bygglovsblanketterna.
• Definiera ”komplett ansökan”.
• Platsbesök.
• Särskild satsning om totalt 400 tkr
• 200 tkr 2022 resp. 2023.
• Kommer att förbruka ca 260 tkr i år.
Ordföranden ställer proposition på att redovisningen noteras som mottagen och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Månadsbokslut SBN januari- maj.

Skickas till

Samhällsbyggnadskontoret
Ekonomiavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15
§ 166

Sida 15

Dnr KS 2022/000680-1

Medborgarlöften Oskarshamns kommun 2022
Kommunstyrelsens beslut

Förslaget från BRÅ (Brottsförebyggande rådet) om gemensamma medborgarlöften med
lokalpolisområde Västervik för perioden 2022-2023 godkänns.

Ärendet

Oskarshamns Brottsförebyggande råd föreslår i samverkan med Lokalpolisområde Västervik
gemensamma medborgarlöften för perioden 2022-2023 inom följande områden:
•
•
•

Trafiksäkerhet.
Trygghetsskapande arbete bland unga.
Trygghetsskapande arbete i offentlig miljö.

Under perioden ska parterna genomföra följande insatser:
Trafiksäkerhet
Polisen ska ha ett strategiskt och underrättelsebaserat trafiksäkerhetsarbete.
Under perioden ska minst 70 hastighetskontroller genomföras.
Kommunen ska tillsammans med Fryshuset (IOP) utveckla ett arbete med
fokus på motorintresserad ungdom i åldern 15 - 25 år (uppstart 2022)
Gemensamt ska parterna informera föräldrar om regler mm. för A-traktorer och
om kommunens samverkan med Fryshuset.
Trygghetsskapande arbete bland unga
Polisen lovar ökad närvaro och synlighet på de kommunala
högstadieskolorna/fritidsgårdarna och Oscargymnasiet. Under perioden ska polisen
fotpatrullera på skolorna vid minst 15 tillfällen.
Kommunen ska under perioden utveckla insatser utifrån trygghetsfrågorna i LUPP.
Avsluta en förstudie om SSPF ( strukturerad samverkan mellan socialtjänst,
skola, polis och fritid) under hösten 2022.Genomföra sommarkul/lovaktiviteter under perioden och
implementera föräldraskapsstödet FFoL.
Gemensamt ska parterna genomföra informationskvällar för unga och vårdnadshavare om barn,
unga och brott.
Trygghetsskapande arbete i offentlig miljö
Polisen ska närvara i krogmiljön och fotpatrullera på hot spots vid minst 70
tillfällen
Kommunen ska i dialog med olika aktörer utveckla arbetet ”kommun fri från
våld”, samt ta fram och testa en ”standardiserad” process för trygghetsvandringar.
Gemensamt ska parterna genomföra en fysisk trygghetsvandring i Kristineberg.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15

Sida 16

§ 166 fortsättning

Bakgrund

Förslag till lokala medborgarlöften har tagits fram i samverkan mellan polisen och kommunen, och
utgör en bilaga till parternas samverkansavtal. Det utgår från den fastställda lokala lägesbilden i
Oskarshamns kommun. Sammanfattningsvis innehåller den lokala lägesbilden en sammanställning
av statistik från polisens anmälningssystem, polisens kriminalunderrättelserapport, trygghetsundersökningar, medarbetarsamtal inom polis samt medborgardialog.
Utifrån den lokala lägesbilden fastställs en problembild av lokala BRÅ vilken ligger till grund för
medborgarlöftet vilket blir ett gemensamt dokumenterat åtagande från respektive part.
Konsekvenser för barn och unga
Bland annat ligger ungas upplevelse av trygghet och utsatthet för brott till grund för delar av
lägesbilden och medborgarlöftena, vilket innebär att insatser adresseras till barn och ungas
situation.

Ärendets behandling

I ett tjänsteutlåtande, 2022-06-02, från chefen för ungdomsenheten och kommundirektören föreslås
att förslaget från BRÅ (Brottsförebyggande rådet) om gemensamma medborgarlöften med
lokalpolisområde Västervik för perioden 2022-2023 godkänns.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår beslut (2022-06-07, § 111) enligt förslaget från chefen för
ungdomsenheten och kommundirektören.

Dagens sammanträde

Chef för ungdomsenheten Ann-Sofie Lagercrantz redogör för ärendet och förslaget till beslut.
Anton Sejnehed (S), Charlotte Sternell (C), Leif Axelsson (SD), Ingemar Lennartsson (KD), Lena
Fyhr (V), Lucas Lodge (M) samt Karl-Erik Gustavsson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteutlåtande, ungdomschefen och kommundirektören, 2022-06-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07, § 111.

Skickas till

Chefen ungdomsenheten
Kommundirektören
BRÅ (Brottsförebyggande rådet)
Polismyndigheten – Lokalpolisområde Västervik
Samtliga nämnder/förvaltningar

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15
§ 167

Sida 17

Dnr KS 2022/000668-2

Markanvisningstävling fastigheten Bocken 5
Kommunstyrelsens beslut

1. Till vinnaren i markanvisningstävlingen för bostäder på fastigheten Bocken 5 utses Hansa Bygg AB.
2. Mark-och exploateringsstrategen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag till markanvisningsavtal
med Hansa Bygg AB.

Ärendet

Fyra stycken tävlingsbidrag har inkommit från tre stycken företag: Bolivo AB, Vernum Fastigheter AB
samt Hansa Bygg AB gällande fastigheten Bocken 5.
Markanvisningstävlingen avser byggnation av lägenheter i form av bostadshus och/eller
stadsradhus. Fastigheten är ca 1 170 kvm. Gällande detaljplan är från 1913.
Efter att vinnaren utsetts ska ett markanvisningsavtal arbetas fram för beslut efter sommaren.
En ny detaljplan krävs för att kunna genomföra byggnationen. Kommunen kommer att starta
planarbetet under hösten där arkitekten bakom vinnande förslag också är delaktig i arbetet.
Längre fram i processen och under förutsättning att den nya detaljplanen vinner laga kraft kommer
ett köpekontrakt att tecknas.
En jury bestående av stadsarkitekt Erik Hjertqvist, bygglovsarkitekt Kalin Genov och mark- och
exploateringsstrateg Göran Landenius har bedömt bidragen efter kriterierna i anbudshandlingarna
avseende gestaltning 75% och pris 25 %.

Dagens sammanträde

Stadsarkitekt Erik Hjertqvist redogör noga för de fyra olika förslagen gällande markanvisningstävlingen om byggnation på fastigheten Bocken 5.
Juryn konstaterar:
”Att kommunen fått in 4 varierande förslag med den gemensamma nämnaren att samtliga bedöms
vara mycket bra. Vi tackar för genomtänkta och väl bearbetade förslag för Bocken 5 från samtliga
anbudsgivare. Hansa Bygg föreslås av bedömningsgruppen att utses till vinnare av
markanvisningstävlingen för Bocken 5 med följande motivering:
Det inlämnade förslaget visar en mycket spännande lösning som anpassats till platsen. Arkitekturen
är tilltalande, modern och trivsamt uppdelad i olika volymer med olika proportioner – men samtidigt
väl sammanhållen i sitt formspråk och fasadmaterial. Bebyggelsen ansluter fint till Kyrkogårdsgatan
och bidrar med sina entréer och utformning till en trevlig gatubild. Att parkeringsplatserna göms
effektfullt under en upphöjd innergård tycker bedömningsgruppen är en bra lösning. Bostäderna
bedöms vara intressanta, genomtänkta och i hög grad erbjuda goda boendemiljöer. Det finns en
tydlig hållbarhetstanke i byggnadens alla faser, från byggnation till boende. Vidare anses den stora
bredden i bostadstyper och bostadsstorlekar vara värdefull och vara ett bra tillskott i stadens
bostadsutbud som passar på den här platsen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15

Sida 18

§ 167 fortsättning
Sammantagen visar förslaget på en väl genomarbetad och utformad helhetslösning för Bocken 5
som bedömningsgruppen anser vara bästa förslaget för platsen och som bör prövas i ett kommande
detaljplanearbete. Hansa Bygg har också erbjudit det högsta markpriset i tävlingen.”
Leif Axelsson (SD) yrkar bifall till juryns förslag till vinnare.
Ordföranden ställer proposition på juryns förslag att till vinnare i markanvisningstävlingen för
bostäder på fastigheten Bocken 5 utse Hansa Bygg AB och finner att kommunstyrelsen beslutar
bifalla detta.
Ordföranden ställer proposition på att mark-och exploateringsstrategen får i uppdrag att arbeta fram
ett förslag till markanvisningsavtal med Hansa Bygg AB och finner att kommunstyrelsen beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteutlåtande, kommundirektör, mark- och exploateringsstrateg, 202206-09.
Juryns bedömning.
Inkomna förslag.

Skickas till

Mark- och exploateringsstrateg Göran Landenius
Stadsarkitekt Erik Hjertqvist
Bygglovsarkitekt Kalin Genov
Kommundirektören
Samhällsbyggnadskontoret
Hansa Bygg AB
Bolivo AB
Vernum Fastigheter AB

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15
§ 168

Sida 19

Dnr KS 2022/000727-1

Redovisning av utredningsuppdrag inför beslut om
särskilda satsningar- Ekonomiskt bistånd
Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen av utredningsuppdraget godkänns.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-22. § 77, om att dela ut ett antal utredningsuppdrag med syfte
att utreda förutsättningar inför beslut om särskilda satsningar, enligt följande:
Förvaltningschefen för kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur
kommunen kan genomföra en årlig genomlysning för att säkerställa att de som har ekonomiskt
bistånd inte hör hemma i något annat stödsystem. Utredningen ska ske i samverkan med
socialförvaltningen.

Redovisning av utredningsuppdraget

I samverkan med socialförvaltningen och enheten för Ekonomi & Stöd har en genomlysning
genomförts under våren 2022 i syfte att säkerställa att personer som uppbär ekonomiskt bistånd,
inte har rätt till ersättning från annan huvudman.

Sammanställning

Kartläggningen är gjord utifrån de hushåll som ansökte om ekonomiskt bistånd under april månad
2022, vilket utgjorde 252 hushåll och indelades i fyra huvudkategorier,
1.
2.
3.
4.

Arbetssökande
Sjukskrivna
Missbruk
Övriga (se även bilaga)

Kategorin arbetssökande avser de personer som Arbetsförmedlingen arbetar aktivt med och det
ingick 144 hushåll i den kategorin. Handläggande socialsekreterare gjorde bedömningen att endast
40 av dessa är redo att omgående ta ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.
84 individer bedöms vara i behov av stöd i form av kommunala arbetsmarknadsanställningar eller
praktik/språkstudier, för att så småningom vara redo för den reguljära arbetsmarknaden
Ytterligare 20 individer bedöms vara i behov av en arbetsförmågebedömning, innan det kan vara
aktuellt med någon form av arbetsmarknadsåtgärd.
Kategorin sjukskrivna omfattade 58 hushåll och 29 av dessa bedöms vara i behov av ett ”bättre”
medicinskt underlag och/eller en arbetsförmågebedömning för att en sjuk/ aktivitetsersättning ska
kunna beviljas av Försäkringskassan.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15

Sida 20

§ 168 fortsättning
Kategorin missbruk omfattade 15 individer varav 11 bedöms att de inte kommer kunna återgå till
arbetsmarknadens förfogande inom närmaste 3 månaderna. För denna målgrupp sker samverkan
med socialförvaltningens vuxenenhet som ansvarar och arbetar med missbruksfrågor.
Kategorin övrigt omfattade 35 hushåll varav 19 st i underkategorierna föräldralediga, ungdom eget
boende samt de personer som har en sjukersättning som är för låg i förhållande till SoL riktlinjer
kring skälig levnadsnivå.
10 hushåll är i behov av mer utredning för att klargöra problematiken och vilken insats som är
lämplig.

Diskussion

Oskarshamns Kommun arbetar via Arbetsmarknadsenheten (AME) sedan ett par år tillbaka med
olika former av arbetsmarknadsanställningar, som Offentligt skyddade anställningar (OSA),
extratjänster, nystartsjobb, lönebidrag etc, för personer som uppbär ekonomiskt bistånd med
framgångsrikt resultat. Detta arbete fortsätter under 2022 och borde på sikt kunna täcka de behov
som påvisats i kategori arbetssökande.
I kategorin sjukskrivna finns det 29 personer där handläggande socialsekreterare gör
bedömningen att det finns en möjlighet att individen kan beviljas en sjuk/aktivitetsersättning om det
finns ett bättre medicinskt underlag samt en aktuell och professionellt gjord arbetsförmågebedömning.
Enheten för Ekonomi & Stöd har tidigare köpt medicinska utredningar av Vita Villan i Kalmar med
framgångsrikt resultat. Dock saknas ekonomiska medel samt till viss del personalresurser för detta i
årets budget på enheten Ekonomi & Stöd.
En medicinsk utredning kostar ca 15-20 tkr samt tar ca 30 arbetstimmar av handläggarnas tid.
En person som är sjukskriven utan ersättning kostar ca 10 tkr i månaden i ekonomiskt bistånd, vilket
gör att kostnaden för den medicinska utredningen sparas in efter ca 2 månader vid beviljad
sjuk/aktivitetsersättning.
Ytterligare en viktig aspekt är att många av brukarna är i behov av en arbetsförmågebedömning,
både bland de som står till arbetsmarknadensförfogande och är sjukskrivna, enligt kartläggningen ca
45 personer.
Syftet med en arbetsförmågebedömning kan såklart variera för individerna, för vissa handlar det om
att få kunskaper så handläggaren/AME kan matcha individen mot rätt arbete/praktik och för andra
handlar det om att få ett bra underlag till ansökan om sjuk/aktivitetsersättning.
Ekonomi & Stöd har i ett fåtal ärenden kunnat ta hjälp av kommunens arbetsterapeuter, men deras
resurser är begränsade.

Sammanfattning och förslag

Enligt resonemanget och ovan beskrivning, så görs bedömningen att 29 individer har en möjlighet
att erhålla sjuk/aktivitetsersättning vid en samlad medicinsk bedömning utförd av en oberoende
expert (legitimerad personal) i kombination med en grundlig arbetsförmågebedömning.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15

Sida 21

§ 168 fortsättning
För varje utredning tar det ca 30 arbetstimmar i anspråk för handläggande socialsekreterare, vilket
innebär att det är svårt att genomföra mer än en åt gången med befintliga resurser.
Behov av externt köp av arbetsförmågebedömning eller anställa arbetsterapeut, omfattning ca 25 %.

Underlag till olika förslag om särskilda satsningar för att säkerställa att personer som
uppbär ekonomiskt bistånd, inte har rätt till ersättning från annan huvudman.
Förslag 1
Köp av medicinsk utredning för 29 personer till en kostnad av ca 600 tkr samt externt köp av
arbetsförmågebedömningar ca 350-400 tkr under en period av två år. Totalt ca 1 000 tkr
Förslag 2
Köp av medicinsk utredning för 29 personer till en kostnad om ca 600 tkr samt att
Arbetsmarknadsenheten erhåller resurser att anställa en arbetsterapeut ca 25 % under ca 2 års tid,
kostnad ca 400 tkr. Totalt ca 1 000 tkr
Fördelen med detta förslag är att betydligt fler arbetsförmågebedömningar borde kunna genomföras,
även på personer som inte är aktuella för medicinska utredningar
Kan vara svårt att rekrytera arbetsterapeut på 25 %
Förslag 3
Köp av medicinsk utredning för 29 personer till en kostnad av ca 600 tkr samt undersöka möjligheten
till samarbete med kommunens arbetsterapeuter. Tanken är att arbetsförmågebedömningen
genomförs av personal på t ex Miljöhuset och att de får handledning i genomförandet av
kommunens arbetsterapeuter. Totalt ca 700 tkr över två år.
Billigare förslag, dock blir resultatet av arbetsförmågebedömningarna troligtvis inte lika bra och inte
lika trovärdiga vid försäkringskassans bedömning
Förslag 4
Köp av medicinsk utredning för 29 personer till en kostnad av ca 750 tkr samt externt köp av
arbetsförmågebedömningar ca 450 tkr under en period av tre år. Totalt ca 1 200 tkr.
Ekonomiska konsekvenser
En person som är sjukskriven utan sjukpenning kostar ca 10 tkr i månaden i ekonomiskt bistånd, ca
120 tkr/år.
Detta innebär att om Oskarshamns kommun satsar 1 000 tkr på att genomföra 29 medicinska
utredningar och arbetsförmågebedömningar och detta leder till att fem brukare beviljas
sjuk/aktivitetsersättningar så är satsningen återbetald på knappt två år i minskade kostnader för
ekonomiskt bistånd.
Även för de som inte beviljas sjuk/aktivitetsersättning erhåller handläggande socialsekreterare ett
underlag som gör det möjligt att matcha individen mot den väg till självförsörjning, t ex arbete/praktik,
som individen bedöms klara enligt medicinsk expertis. Detta förkortar tiden individen är i behov av
ekonomiskt bistånd.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15

Sida 22

§ 168 fortsättning
Konsekvenser för barn och unga
Människor behöver rätt avvägda insatser och stöd i sin livssituation och att kommunen kan bidra till
att detta sker i högre utsträckning påverkar också anhöriga och familjemedlemmar, så som barn och
unga.

Ärendets behandling

I ett tjänsteutlåtande från förvaltningschefen KLF och enhetschefen SF, ekonomi och stöd,
2022-06-09, föreslås att redovisningen av utredningsuppdraget godkänns.

Dagens sammanträde

Förvaltningschef KLF Mats Johansson redogör för ärendet och redovisar resultatet av
utredningsuppdraget.
Ordföranden ställer proposition på att redovisningen av utredningsuppdraget godkänns och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande förvaltningschef KLF och enhetschef SF, ekonomi och stöd, 2022-06-09,

Skickas till

Förvaltningschef KLF
Enhetschef, SF ekonomin och stöd

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15
§ 169

Sida 23

Dnr KS 2022/000724-1

Redovisning av utredningsuppdrag inför beslut om
särskilda satsningar - Från ekonomiskt bistånd till
arbete
Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen av utredningsuppdraget godkänns.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-22, § 77, att lämna följande uppdrag inför beslut om särskilda
satsningar:
Förvaltningschefen för kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur
kommunens arbetsmarknadsinsatser kan bidra till att än fler går från ekonomiskt bistånd till egen
försörjning. Fokus ska vara de som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Redovisning av utredningsuppdrag

Under flera års tid har arbetsmarknadsenheten fått uppdrag och ekonomiska resurser genom olika
politiska satsningar, för att särskilt arbeta med de medborgare som står långt ifrån arbetsmarknaden
och befinner sig i ekonomiskt försörjningsstöd. Tidigare och pågående insatser har bland annat varit
att växla försörjningsstöd till kommunala jobb, olika särskilda satsningar såsom gröna spåret, bättre
integration för flyktingar, extratjänster och offentligt skyddade anställningar för personer med psykisk
ohälsa samt drogmissbruk. Dessa satsningar och det konkreta arbetet har enligt redovisning från
enheten Ekonomi & Stöd inneburit att drygt sex miljoner kronor ej har betalats ut i ekonomiskt
bistånd under år 2021, vilket innebär att den ekonomiska uppsidan är större än själva insatsen i
kronor räknat. Därtill ligger fokus på de individuella vinsterna samt att dessa nu har blivit
skattebetalare.
Arbetsmarknadsenheten har de senaste åren förtjänstfullt kunnat använda statens s.k. extratjänster,
vilket har inneburit en nästintill hundra procentig lönesubvention för kommunalt arbete. Denna
arbetsmarknadsanställning har upphört fr.o.m. 2022-01-01, vilket innebär att kostnaderna för
arbetsmarknadsanställningar i kommunal regi har ökat och därmed räcker till färre men med fortsatt
gott resultat efter arbetsmarknadsanställningens avslut. Aktuell uppföljning från
arbetsmarknadsenheten visar att 92 personer har varit i en arbetsmarknadsanställning under år
2021 och av de 40 som har slutat arbetsmarknadsanställningen har resultatet blivit följande:
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Extratjänsterna som upphörde vid årsskiftet 2021/2022 hade ett upplägg om ett plus ett år, vilket
innebar att arbetsmarknadsenheten fick två år på sig att coacha vidare ut mot den reguljära
arbetsmarknaden. Då tiden är en avgörande faktor för de som står längst ifrån arbetsmarknaden, så
behöver kommunens arbetsmarknadsarbete ställas om, då extratjänsterna har försvunnit som
program från den nationella arbetsmarknadspolitiken. Som ersättning för extratjänsterna finns idag
de s.k. introduktionsjobben. I denna lönesubventionerade arbetsmarknadsanställningsform kommer
kommunen som arbetsgivare ha en kostnad motsvarande 6 000 kronor/månad under max 12
månader, för målgruppen långtidsarbetslösa i ekonomiskt bistånd. Med nuvarande lönesubventionerade anställningar beslutade av arbetsförmedlingen, så är introduktionsjobben det mest
fördelaktiga men som betyder ökade politiska satsningar och/eller färre deltagare i introduktionsjobben. För kommunen i sin helhet finns det en ekonomisk uppsida, att ha ute personer från
ekonomiskt bistånd i introduktionsjobb än att inte ha det.
Exempel: 40 personer från ekonomiskt bistånd till kommunala introduktionsjobb
Kostnad introd. jobb 2 år
6 142 tkr

Kostnad i försörjningsstöd
7 200 tkr

Därtill kommunala skatteintäkter
4 320 tkr

Det betyder att insatsen 40 personer årligen i introduktionsjobb under två år ger en kommunal
pluseffekt om drygt 5 000 tkr samt ytterligare förmodade individuella och samhälleliga vinster. Detta
bidrar också till att den ekonomiska jämlikheten i Oskarshamn ökar, vilket alla medborgare torde må
bra av samt välkomna.
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§ 169 fortsättning

Sammanfattning med förslag

De tidigare resultaten från arbetsmarknadsenheten med tillhörande minskat utbetalt ekonomiskt
bistånd från socialförvaltningen indikerar tydligt om att fortsätta satsa och göra särskilda satsningar
kring arbetslösa personer i ekonomiskt bistånd och därmed fördela verkningsfulla resurser till
arbetsmarknadsenheten.
Då extratjänster med beslutslängd över två år har upphört skulle kommunens arbetsmarknadsinsatser och resurssättning kunna innehålla följande:
- Olika integrationsarbeten/projekt
pågående (staten/EU)
- ”Växla försörjningsstöd till kommunala arbeten”
pågående (kommun)
- Offentligt skyddade arbeten OSA
pågående (kommun)
- Gröna spår
pågående (kommun)
- Extratjänster (volymåtgärd)
upphört (staten)
- Bättre integration för flyktingar
pågående (kommun)
- Vägknuten
pågående (samordningsförb.)
- Kommunalt aktivitetsansvar KAA
pågående (kommun)
- Aktivitetsbank
pågående (kommun)
- Miljöhuset
pågående (självfinansierat)
- Inleda introduktionsjobb med kommunal praktikplats
Nytt
(kommun)
- Därefter beslut om introduktionsjobb
Nytt
(kommun)
Som ersättning för de två-åriga extratjänsterna, vore det önskvärt och kommunalt ekonomiskt
fördelaktigt att satsa på långtidsarbetslösa i försörjningsstöd med en inledande aktivitet d.v.s.
praktikplatser för att förbereda personerna in i en anställning med introduktionsjobb. Därmed får
arbetsmarknadsenhetens handläggare mer tid att coacha deltagarna hållbart ut mot den reguljära
arbetsmarknaden. Samarbetet mellan enheten Ekonomi & Stöd och arbetsmarknadsenheten sker
idag genom veckoavstämningar samt att arbetsmarknadspersonal fysiskt arbetar på enheten
Ekonomi & Stöd. De föreslagna arbetsmarknadsinsatserna d.v.s. inledande praktik med efterföljande
introduktionsjobb ska ske i nära samverkan mellan arbetsmarknadshandläggare, socialsekreterare
och arbetsförmedlare. Förslaget innebär 3 000 tkr per år och fördelar sig på en praktikhandläggare
och drygt 30 introduktionsjobb årligen. För att arbetet med insatsen ska kunna genomföras
långsiktigt och med så få störningar som möjligt, är det önskvärt med en satsning över minst två år.
Praktikplats med efterföljande introduktionsjobb ger inte samma snabba ekonomiska effekt som ett
beslut om extratjänst direkt, men det finns ändå en ekonomisk vinst, redovisad ovan. Däremot
bedöms detta arbetsmarknadsarbete som långsiktigt och hållbart.
Konsekvenser för barn och unga
Att kommunen arbetar med att ta fram underlag och förslag på insatser som kan komma personer
med ekonomiskt bistånd och arbetslösa till del är en insats också för de barn och unga som kan
finnas i dessa familjer . Att växa upp i ekonomisk utsatthet får inte enbart materiella konsekvenser
utan påverkar barns möjligheter inom en rad olika områden, inte minst socialt där bristen på pengar
kan leda till utanförskap. Forskning visar även på samband mellan ekonomisk utsatthet och svagare
skolprestation, samt risk för missbruk och kriminalitet i vuxenlivet (Socialstyrelsens rapport om
barnperspektivet i handläggning av ekonomiskt bistånd, 2015).

Ärendets behandling

I ett tjänsteutlåtande från förvaltningschefen KLF, 2022-06-09, föreslås att redovisningen av
utredningsuppdraget godkänns.
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§ 169 fortsättning

Dagens sammanträde

Förvaltningschef KLF Mats Johansson redogör för ärendet och redovisar resultatet av
utredningsuppdraget.
Ordföranden ställer proposition på att redovisningen av utredningsuppdraget godkänns och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, förvaltningschefen KLF, 2022-06-09.

Skickas till

Förvaltningschefen KLF
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Dnr KS 2022/000679-1

Beslut om medfinansiering - Hållbara VA-lösningar i
känslig skärgårdsmiljö – säkrad dricksvattentillgång
med Marsö som fallstudie
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunen deltar som projektägare i projektet Hållbara VA-lösningar i känslig skärgårdsmiljö –
säkrad dricksvattentillgång med Marsö som fallstudie enligt projektbeskrivning.
2. Medfinansiering i projektet sker genom att ianspråkta medel om 190 tkr från kommunstyrelsens
budget för utveckling och bidrag 2022 samt genom personalinsatser motsvarande 160 tkr.

Ärendet

Oskarshamns kommun har sökt – och erhållit – medel från Länsstyrelsen för att genomföra en
studie, Hållbara VA-lösningar i känslig skärgårdsmiljö – säkrad dricksvattentillgång med Marsö som
fallstudie. Projektbeskrivning samt beslut från Länsstyrelsen biläggs detta tjänsteutlåtande. En
förutsättning för att erhålla bidrag, är att det inte överstiger 50 procent av de stödberättigande
kostnaderna, vilket klaras. Resterande del av kostnaden behöver täckas med andra medel. Förslag
på finansiering sammanfattas i tabell nedan. Posten ”Totalt” utgör budgeterad kostnad för projekt.
Oskarshamns kommun, utveckling och bidrag
Oskarshamns kommun egen arbetsinsats
Insats Marsö byalag
Erhållet bidrag från Länsstyrelsen
Totalt:

190 tkr
160 tkr
24 tkr
369,9 tkr
743,9 tkr

Oskarshamns kommun står som projektägare av projektet. Arbetsinsatsen föreslås ske med hjälp
av en konsultfirma, Ecoloop, samt egen arbetsinsats från Oskarshamns kommun och Marsö byalag.
Kommunens arbetsinsats omfattar i första hand projektledning och samordning. Kommunens
projektgrupp består preliminärt av följande deltagare:
Ulrika Zetterberg, Utvecklingschef
Henrik Andersson, Kommundirektör
Kristina Erlandsson, Samhällsbyggnadschef
Malin Olsson, Miljöchef
Resurs från VA-avdelningen
Resurs från Tekniska kontoret
Kommunens projektledare är Ulrika Zetterberg. Övriga deltagare fungerar som stödresurs för att
klargöra särskilda frågeställningar som uppstår under projektets gång samt deltar vid planerade
workshops. Förväntad arbetsinsats från respektive stödresurs är ca 5 timmar. Projektet ska
genomföras under tiden 2022-06-01 till och med 2023-10-31.
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§ 170 fortsättning
Syftet med projektet är att finna en hållbar VA-försörjning utanför kommunalt verksamhetsområde i
ensliga skärgårdsmiljöer. För att uppnå syftet kommer projektet samverka med Karlskrona-,
Västerviks-, Valdemarsviks- och Österåkers kommuner som alla har likartade VA-utmaningar.
Åtgärder som ska genomföras är bland annat att ta fram ett fördjupat kunskapsunderlag och
exempel på tekniska lösningar för vattenbesparing och cirkulär vattenanvändning, samt skapa dialog
och utbyta erfarenhet med olika aktörer inom och utanför kommunen genom bl.a. workshops och
studiebesök. Erfarenhet efter genomfört projekt redovisas vid ett slutseminarium samt i en skriftlig
rapport som också skickas till Länsstyrelsen för slutrapportering av projektet.

Bakgrund

Marsö i Misterhults skärgård har 15 hushåll, varav några är fast boende. Ön är ett naturreservat med
en gammal kulturmiljö i det gamla fiskeläget på ön. Vattenförbrukningen är avsevärt högre
sommartid än övriga delar av året. Idag sker vattenförsörjning via bergborrade brunnar, men
grundvattentillgången är otillräcklig och vattnet måste renas från framförallt järn, mangan, flourid och
humus innan det kan användas. Ett flertal fastigheter saknar dessutom eget tjänligt dricksvatten och
hämtar därför vatten på fastlandet. Det finns med andra ord ett behov av en långsiktigt tryggad
dricksvattenförsörjning och därmed också avloppsrening.
Marsös situation liknar den i många andra små samhällen i skärgård och glesbygd. Kultur- och
naturmiljön samt möjligheterna som skapas av ökad digitaliseringen gör att de blir alltmer
attraktiva att bo i året runt. Skärgården är också attraktiv för besökare, och utveckling av
besöksnäringen en viktig del i en levande skärgård. Infrastruktur för VA är emellertid ofta outbyggd
eller föråldrad. Då det är förhållandevis få bostäder på ön, ingår Marsö inte i kommunens
utbyggnadsplan för kommunalt VA. Den enskilt viktigaste frågan för fortsatt permanentboende,
företagande och utveckling på ön bedöms emellertid vara en väl fungerande och långsiktigt hållbar
VA-lösning.
Under 2021 genomförde Marsö byalag med hjälp av konsulter, en översiktlig VA-utredning som
syftade i att undersöka olika alternativ för öns vattenförsörjning och avloppshantering. Att bygga ut
infrastruktur utan att påverka kultur- och naturmiljö negativt är svårt. Särskilda utmaningar ligger i att
åstadkomma en lösning som passar i den bergiga och känsliga skärgårdsnaturen, i synnerhet då
den utgör naturreservat. Användandet av innovativa lösningar såsom vattenbesparande teknik och
cirkulär vattenanvändning samt borr- och schaktningsmetoder som minimerar ingreppen i och
påverkan på miljön kommer att bli avgörande.
Konsekvenser för barn och unga
Syftet med arbetet bedöms ge barn och unga utökad möjlighet att besöka, vistas och bo på Marsö.
Då projektet är ett pilotprojekt, bedöms resultatet även kunna användas av andra samhällen i
skärgård och landsbygd.

Ärendets behandling

I ett tjänsteutlåtande, 2022-06-02, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås följande:
-

Kommunen deltar som projektägare i projektet Hållbara VA-lösningar i känslig skärgårdsmiljö –
säkrad dricksvattentillgång med Marsö som fallstudie enligt projektbeskrivning.

-

Medfinansiering i projektet sker genom att ianspråkta medel om 190 tkr från kommunstyrelsens
budget för utveckling och bidrag 2022 samt genom personalinsatser motsvarande 160 tkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår beslut (2022-06-07, § 118) enligt kansli- och
utvecklingsenhetens förslag.
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§ 170 fortsättning

Dagens sammanträde

Utvecklingschef Ulrika Zetterberg föredrar ärendet.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteutlåtande, kansli-och utvecklingsenheten, 2022-06-02.
Bilaga: Projektbeskrivning Hållbara VA-lösningar i känslig skärgårdsmiljö.
Bilaga: Beslut om bifall projekt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07, § 118.

Skickas till

Utvecklingschefen
Kommundirektören
Samhällsbyggnadskontoret
Tekniska kontoret
Ekonomiavdelningen
Kansli och administration
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Dnr KS 2022/000610-3

Yttrande - Samråd kring förslag till nya Natura 2000områden för fåglar i Kalmar län
Kommunstyrelsens beslut

1. Oskarshamn kommun avstyrker Länsstyrelsens förslag till utpekade Natura 2000-områden och
kräver att länsstyrelsen drar tillbaka förslaget i sin helhet och förlänger samrådsprocessen med
fokus på större inflytande och fördjupad konsekvensanalys gentemot andra intressen.
2. Yttrandet från kansli- och utvecklingsenheten godkänns och översänds till Länsstyrelsen i
Kalmar län som Oskarshamns kommuns yttrande över förslag på nya Natura 2000-områden.
3. Denna paragraf förklaras för omedelbart justerad.

Ärendet

Länsstyrelsen i Kalmar län har tagit fram förslag på fem nya eller utvidgade Natura 2000-områden,
varav ett - Oskarshamns- och Mönsteråskusten - ligger inom Oskarshamns kommun, Figur 1.
Förslaget på nya Natura 2000-områden är nu ute på samråd, och Oskarshamns kommun har beretts
möjlighet att yttra sig. Efter avslutat samråd, kommer Länsstyrelsen göra en sammanställning av
inkomna synpunkter som underlag för kommande beslut av regeringen om vilka områden som ska
ingå i Natura 2000-nätverket. Förslaget redovisas i sin helhet på Länsstyrelsens hemsida: LSTH
Webbgis natura 2000 – WebMap (lansstyrelsen.se).

Figur 1. Ett av Länsstyrelsens förslag på nya Natura 2000-områden, Oskarshamns- och Mönsteråskusten, vars
nordliga del ligger i Oskarshamns kommun: Källa: Länsstyrelsen.
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§ 171 fortsättning

Bakgrund

Enligt EU:s fågeldirektiv ska medlemsländerna hålla koll på de platser där vilda fåglar trivs och dit de
återkommer för att exempelvis häcka, rasta eller söka föda. De mest betydelsefulla fågelområdena
ska vara Natura 2000-områden. Längs Smålands och Ölands kuster med angränsande hav finns en
mångfald av miljöer och födosöksområden som lockar till sig fåglar. Kusten har därför ett rikt fågelliv
året om. EU-kommissionen tycker att Sverige har tagit med en för liten andel marina fågelområden i
Natura 2000-nätverket. Längs Smålands kust är exempelvis mindre än en tredjedel av viktiga
fågelområden skyddade i Natura 2000-nätverket. Regeringen har därför beslutat att Sveriges Natura
2000-områden för fåglar behöver utredas. Tolv länsstyrelser som har kust mot havet, har därför fått i
uppdrag att föreslå de nya områden som behövs.
Länsstyrelsens motivering till det föreslagna området Oskarshamns- och Mönsteråskusten är att det
bör pekas ut för att bevara övervintrande salskrake, storskrake, vigg, knipa och knölsvan samt att
det är en skärgårdsmiljö med stort antal häckande kust- och sjöfåglar, främst andfåglar, trutar,
måsar och tärnor samt vissa vadararter på mindre öar och skär, särskilt i ytterskärgården.
Natura 2000 innebär ett starkt grundläggande skydd för naturen men inga specifika förbud. När det
gäller kommunal planering och samhällsbyggnad kan vissa planer komma kräva tillstånd enligt
Miljöbalken, och en bedömning av risk för påverkan ska alltid göras. Nya vindbruksplaner måste visa
att störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet av arter i ett område undviks.

Yttrande från kansli- och utvecklingsenheten

Oskarshamns kommun har mer än 5 000 öar, vilket gör den till Sveriges fjärde mest örika kommun.
Skärgården har som förslaget anger betydelse för såväl övervintrande som häckande fågel men
även stor betydelse för det rörliga friluftslivet, turismen och båtlivet, rymmer farleder och
hamnverksamheter samt utgör även genom fisket grunden för de kulturmiljövärden och
boendemiljöer som finns i kommunens skärgård. Sammantaget finns här ett stort värde i
rekreationshänseende och för besöksnäringen. I och med den digitala utvecklingen, ökar också
intresset av att vistas, bo och livnära sig vid kusten och i skärgården. Denna efterfrågan kommer
kräva en del exploateringsinsatser och utbyggd infrastruktur i kustområdena, satsningar som enligt
förslaget kan komma att begränsas med hänvisning till möjliga naturvärden och art- och
habitatsdirektiven.
Oskarshamn kommun är starkt kritiska till processen och hanteringen av det här förslaget. Vi anser
det nära oacceptabelt att ett ärende med så pass inbegripande lagstiftning och ytmässig påverkan
måste handläggas så skyndsamt att det inte finns tid för ett ordentligt samrådsförfarande. De givna
förutsättningarna i remissen ger inte möjligt att bedöma vilka konsekvenser ett inrättande av ett så
omfattande Natura 2000-område innebär för varken Oskarshamn kommuns utveckling som berörda
boende och näringsidkare.
De ännu inte framtagna bevarandeplanerna kommer också att ha betydelse för hur stor påverkan
blir. Det är ju i denna plan som begränsningarna för andra verksamheter görs tydliga, vilket är
utmaningen med hela planeringscykeln. Inventera först, ta sedan fram ett förslag till bevarandeplan
och slutligen utpekande. Detta borde vara processen framåt, då i en bred samrådskrets.
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Sammanfattande synpunkter:
•

•

•
•
•
•
•
•

Kommunalt planmonopol och självstyre utmanas när denna typ av stora utpekande med
oklara rättsverkningar görs. Kommunerna måste få mer att säga till om, för i sak är det
viktiga frågeställningar och rätt omfattning av skydd kommer kommunerna kunna ställa sig
bakom.
Det behövs en djupare samrådsprocess med konsekvensbedömningar för berörda näringar
och kommunal planering där fågelskyddet vägs mot andra viktiga intressen kopplat till
samhällsplanering, exempelvis bryggor vid framtida exploateringar eller samhällsviktiga
funktioner såsom reningsverk och ledningsdragningar i vattenområden.
Kommunen ska erbjudas möjlighet att yttra sig kring förslaget kring bevarandeplan som
senare avses upprättas för området.
Områdena behöver generellt minskas och avgränsas gentemot andra värden, det är av stor
vikt att avstånd säkerställs mellan Natura 2000-områden och andra intressen för att undvika
framtida konflikter.
Områden intill befintlig bebyggelse där framtida nya exploateringar kan tillkomma (ex
Figeholm, Påskallavik och Vånevik samt Björknäs – Sörvik), bör undantas.
Kommunens hamnbolag ryms i ett område som i huvudsak är undantaget, men bolaget har
planeringsunderlag där utbyggnad mot yttre vågbrytare kan bli aktuellt med förändrade
farleder och verksamhetsområden som följd. Hamnens undantagsområde behöver utvidgas.
Det finns även viktiga industriella verksamheter utmed kusten som har området som
recipient. Dessa verksamheter och de areella näringar – såväl blåa som gröna - måste ges
utrymme att fortsätta och utveckla sina verksamheter.
Även vindbruksfrågan bör vägas in av Länsstyrelsen. Med ett ökat tryck på kommuner och
stat att bygga mer förnyelsebar energi så bör fördjupade studier göras kring områden som
bör kunna bebyggas.

Konsekvenser för barn och unga

Att bevara den biologiska mångfalden och möjligheten för fåglar att övervintra och häcka är viktigt,
inte minst för framtida generationer. Samtidigt ställs ett bevarandevärde mot utvecklingsmöjligheter
som måste konsekvens bedömas även ur barn och ungas perspektiv. Yttrandet från Oskarshamns
kommun på Länsstyrelsens förslag på nya Natura 2000-områden öppnar upp för ett visst avsteg från
förslag på skyddsnivå i den mån det står i konflikt med samhällsplanering och utveckling av en
levande skärgård. Yttrandet förväntas inte medföra några negativa konsekvenser på unga och barn.
Tillgång till natur och gröna miljöer har en positiv inverkan på barns mående generellt.

Ärendets behandling

I ett tjänsteutlåtande från kansli- och utvecklingsenheten, 2022-06-14, föreslås att:
•

Oskarshamn kommun avstyrker Länsstyrelsens förslag till utpekade Natura 2000-områden och
kräver att länsstyrelsen drar tillbaka förslaget i sin helhet och förlänger samrådsprocessen med
fokus på större inflytande och fördjupad konsekvensanalys gentemot andra intressen.

•

Yttrandet från kansli- och utvecklingsenheten godkänns och översänds till Länsstyrelsen i
Kalmar län som Oskarshamns kommuns yttrande över förslag på nya Natura 2000-områden.
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Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15

Sida 33

§ 171 fortsättning

Dagens sammanträde

Utvecklingschef Ulrika Zetterberg föredrar ärendet.
Charlotte Sternell (C), Karl-Erik Gustavsson (L), Lena Fyhr (V), Ingemar Lennartsson (KD) och Leif
Axelsson (SD) yrkar bifall till kansli- och utvecklingsenhetens förslag.
Ordföranden ställer proposition på kansli- och utvecklingsenhetens förslag samt att denna paragraf
förklaras för omedelbart justerad, och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
-

-

Samråd kring förslag till nya Natura 2000-områden för fåglar, Länsstyrelsen i Kalmar län,
2022-05-11.
Tjänsteutlåtande från kansli- och utvecklingsenheten, 2022-06-14.

Skickas till

Länsstyrelsen i Kalmar län
Kansli- och utvecklingsenheten

För kännedom

Samhällsbyggnadskontoret

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15
§ 172

Sida 34

Dnr KS 2022/000665-1

Förslag till Omfördelning av budgetmedel mark- och
exploateringsverksamheten
Kommunstyrelsens beslut

1. Budgetmedel för projekt inom kansli- och utvecklingsenhetens utvecklingsområden (projekt 97)
omfördelas enligt:
-

Medel om 1 605 tkr överförs från projekt 97000 Buffert utvecklingsområden till projekt 97001
Glabo 1:45.

-

Medel om 645 tkr överförs från projekt 97032 Cykelväg Kristineäng till
projekt 97001 Glabo 1:45.

2. Budgetmedel för projekt inom Kansli- och utvecklingsenhetens exploateringar
(projekt 98) omfördelas enligt:
-

Medel om 600 tkr överförs från projekt 98000 Buffert exploateringar till
projekt 98003 Kronoparken.

-

Medel om 1 950 tkr överförs från projekt 98000 Buffert exploateringar till
projekt 98023 Östersjövägens bostadsområde.

3. Kommundirektören får i uppdrag att återkomma med ett förslag på omfördelning av medel för
cykelväg Kristineäng under hösten 2022.

Ärendet

Kansli- och utvecklingsenhetens budget för buffert utvecklingsområden är 3 000 tkr för 2022. Genom
beslut har tidigare under året 1 395 tkr omfördelats. Återstående medel från utvecklingsbufferten är
1 605 tkr.
Projekt 97001 Glabo 1:45. Under pågående anläggningsarbeten med Ovädersvägen har ytterligare
omfattande lerlager påfunnits. Kostnad 2 250 tkr.
Utöver buffertens återstående 1 605 tkr kan 645 tkr omfördelas från projekt 97032 Cykelväg
Kristineäng som kommer att färdigställas våren 2023. För att inte belasta rörelsekapitalet i årets
budget föreslås att dessa 645 tkr tillfälligt omfördelas till 97001 Glabo 1:45 för att därefter återföras
projekt 97032 Cykelväg Kristineäng från bufferten 2023.
Budgetmedel inom utvecklingsområden (p1rojekt 97) omfördelas enligt följande förslag:
-

Medel om 1 605 tkr överförs från projekt 97000 Buffert utvecklingsområden till projekt 97001
Glabo 1:45.

-

Medel om 645 tkr överförs från projekt 97032 Cykelväg Kristineäng till projekt 97001 Glabo
1:45

Summa överförda medel till projekt 97001 Glabo 1:45 = 2 250 kr

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15

Sida 35

§ 172 fortsättning
Återstående medel från utvecklingsbufferten är 0 tkr.
-

Kansli- och utvecklingsenhetens budget för oförutsedda exploateringsbehov är
10 000 tkr för 2022. Hittills under året har inga medel äskats.

-

Projekt 98003 Kronoparken (Kvastmossen Scaniavägen). Beläggningsarbeten. Kostnad 600 tkr.

-

Projekt 98023 Östersjövägen. Urgrävning lermassor/återfyll berg.
Kostnad 1 950 tkr.

Återstående medel från exploateringsbufferten blir 7 450 tkr.
Budgetmedel för projekt inom exploateringar (projekt 98) omfördelas enligt följande förslag:
-

Medel om 600 tkr överförs från projekt 98000 Buffert exploateringar till projekt 98003
Kronoparken.

-

Medel om 1 950 tkr överförs från projekt 98000 Buffert exploateringar till projekt 98023
Östersjövägens bostadsområde.

Ärendets behandling

I ett tjänsteutlåtande, 2022-06-01 föreslår kansli- och utvecklingsenheten enligt ovan beskrivna
förslag om omfördelning av medel.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår beslut (2022-06-07, § 114) enligt kansli- och utvecklingsenhetens förslag.

Dagens sammanträde

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

Beslutsunderlag
-

Tjänsteutlåtande, 2022-06-01, kansli- och utvecklingsenheten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07, § 114.

Skickas till

Kansli- och utvecklingsenheten
Ekonomiavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15
§ 173

Sida 36

Dnr KS 2022/000495-3

Svar på revisionsrapport - Grundläggande granskning
Kommunstyrelsens beslut

Yttrandet från kansli- och utvecklingsenheten, med ett förtydligande av svaret gällande de finansiella
målen enligt nedan, godkänns och översänds till kommunens revisorer som kommunstyrelsens svar
på den grundläggande granskningen.
Kommunstyrelsen rekommenderas att tydliggöra bedömningen för de finansiella målen och
redogöra för åtgärder kopplat till de finansiella målen.
Svar: Coronapandemin var en extraordinär situation som krävde extraordinära satsningar under
år 2020- 2021, detta påverkade måluppfyllelsen gällande de finansiella målen.
Kommunfullmäktige lämnade inför år 2021 ett uppdrag till kommunstyrelsen som innefattade en
utökad budget på 10 mkr för att möjliggöra satsningar utifrån situationen med Coronapandemin.
Utifrån detta ansåg kommunstyrelsen inte att några särskilda åtgärder behövde vidtas.
Vidare arbetar kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslutade ekonomi- och
verksamhetstyrningsregler och Vid månadsbokslut följer kommunstyrelsen upp nämndernas
efterlevnad av budget och verksamhet. När en nämnd rapporterar en budgetavvikelse eller i sin
prognos befarar att lämna en avvikelse över 1% av sin nettobudget ska kommunstyrelsen utifrån
sin uppsiktsplikt fortsättningsvis besluta om att nämnden ska ta fram en särskild åtgärdsplan för
att få en budget i balans.

Ärendet

PWC har på kommunrevisionens uppdrag genomfört en grundläggande granskning.
Kommunrevisionen önskar svar från kommunstyrelsen och nämnderna senast den 30 juni.

Bakgrund

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och
nämnder. Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet
med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ
bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att
dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten
inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i
revisionsberättelse. Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras:
Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?
Granskningen omfattar följande granskningsområden:
-

Styrning, kontroll och åtgärder.
Måluppfyllelse för verksamheten.
Måluppfyllelse för ekonomin.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15

Sida 37

§ 173 fortsättning
Punkt 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar
underlag för att bedöma om förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt (3).
Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av 6 kapitlet 6 § kommunallagen och följsamhet till
fullmäktiges uppdrag i form av mål och budget 2021.
I rapporten lyfts följande rekommendationer till kommunstyrelsen:
-

Kommunstyrelsen rekommenderas att tydliggöra bedömningen för de finansiella målen och
redogöra för åtgärder kopplat till de finansiella målen.

-

Kommunstyrelsen rekommenderas att tydliggöra kriterier och värden att använda för bedömning
av löftena.

Yttrande från kansli- och utvecklingsenheten

Vi har tagit del av granskningen och de rekommendationer som avges. Övergripande kan ses att
alla nämnder får liknande eller tangerande rekommendationer och nedslag på uppföljningen av
kommunens styrmodell. Detta göra att yttrandet från kommunstyrelsen främst inriktas på att bemöta
och förklara styrmodellen och de beslut nämnderna bör granskas mot.
Styrmodellen med löften innebär att kommunfullmäktige tagit beslut om en annan styrmodell än den
som revisionen nu jämför oss emot, en styrmodell med mål och mätetal. Mätetal är ingen garanti för
en god kvalitet. Kommunstyrelsen upplever att denna granskning samt PwC:s tidigare rapport om
styrmodellen har samma tankefel. Det är en tillitsbaserad styrmodell med löften som kommunen och
dess nämnder ska tillämpa enligt kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen och övriga
nämnder utgår från kommunfullmäktiges beslut och det är uppföljningen mot dessa löften som ska

granskas och bedömas.

Här finns ett stort mått av kvalitativa uppföljningar och bedömningar från profession, vilket ger
mindre mätetal och sifferbaserade indikatorer.
Som kommunstyrelsen även besvarade granskningen av styrmodellen så finns ett begynnande
arbete kring en översyn av kommunens styrmodell och i samband med detta även genomgång av
löften och hur dessa kan och bör följas upp.
Mer specifika svar på granskningens rekommendationer ges i korthet:
-

Kommunstyrelsen rekommenderas att tydliggöra bedömningen för de finansiella målen och
redogöra för åtgärder kopplat till de finansiella målen.
Svar: Revisorerna bedömer bara 1 av 2 finansiella mål som uppfyllt. Vi menar att samtliga är
uppfyllda. Det finansiella målet är att kostnaderna ska vara max 100% av budgetramen. Vi har
ett utfall om 100% inkl corona satsning, 94% exkl corona satsning resp 57% för investeringar
Inget utfall överstiger 100%, därmed är samtliga finansiella mål är uppfyllda.

-

Kommunstyrelsen rekommenderas att tydliggöra kriterier och värden att använda för bedömning
av löftena.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15

Sida 38

§ 173 fortsättning
Svar: Uppföljningen av löften och översyn av desamma kan i några fall förbättras. Återkomsttid av
enkäter och olika mätningar för att se en önskad förändring kommer ses över. Samtidigt är det tillit
till alla professionella medarbetare, tillit till det mänskliga omdömet och till professionell kunskap som
är basen i allt vi gör och där måste vi lita på bedömningar som är lämnade i bokslutet.

Ärendets behandling

I ett tjänsteutlåtande, 2022-06-03, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås att yttrandet från
kansli- och utvecklingsenheten godkänns och översänds till kommunens revisorer som
kommunstyrelsens svar på den grundläggande granskningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår beslut (2022-06-07, § 123) enligt förslaget från kansli- och
utvecklingsenheten tillsammans med ett förtydligande under punkten bedömning av finansiella mål.

Dagens sammanträde

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

Beslutsunderlag
-

Tjänsteutlåtande, 2022-06-03.
Missiv från kommunrevisionen.
Granskningsrapport, PWC- Grundläggande granskning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-06-07, § 123.

Skickas till

Kommunens revisorer
Kommundirektören
Ekonomiavdelningen
Kansli- och utvecklingsenheten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15
§ 174

Sida 39

Dnr KS 2022/000638-1

Fastställelse stiftelser 2021
Kommunstyrelsens beslut
-

Föreliggande årsredovisningar 2021 för stiftelser fastställs.

Stiftelsen Anérska Fonden
Stiftelsen S J Robacks Donationsfond
Stiftelsen Oskarshamns Omsorgssamfond
Stiftelsen Ebba och Einar Nilssons Minnesfond
Stiftelsen John Uddenbergs Donationsfond
Stiftelsen Donationsfonden Släthultskassan
Stiftelsen Paul Felixons Donationsfond
Stiftelsen August Svenssons och Sven Olssons Minnesfond
Stiftelsen Elisabeth och Stig Ågrens Stipendiefond
Stiftelsen Nils Ekmans Minnesfond
2. Föreliggande årssammanställningar med resultat- och balansräkningar 2021 för stiftelser
fastställs.
Sven Orbacks Stipendiefond
A Källströms Donationsfond
Systrarna Stjernbergs Stipendiefond
Gymnasieskolans Samfond
Grundskolan i Oskarshamn Samfond
Reines Stipendiefond
Axel och Beda Bohmans Stipendiefond
Jane och Henric Karlssons Stipendiefond
Daniel Högboms Stipendiefond
Maj-Britt Aronssons Stipendiefond
Laila Reutergårdhs Idrottsstipendie
Anita Larssons Donationsfond

Ärendet

Oskarshamns kommun har ett förvaltningsansvar för kapital som tillhör stiftelser med anknuten
förvaltning. Idag förvaltar kommunen 22 stiftelser med ett sammanlagt värde på ca 52 mkr vid
utgången av 2021. De stiftelser som kommunen förvaltar är inte tillfälliga utan har ett evigt ändamål.
För vissa stiftelser kan däremot ändamålet vara begränsat i tid och syfte. Stiftelsen kan då i sin
helhet förbrukas under denna tid.
Den totala summan av utdelningsutrymmet som stiftelserna hade möjlighet att bevilja under 2021
uppgick till 880 tkr. De medel som har betalats ut har gått till sociala och kulturella aktiviteter samt
utbildningsändamål i enlighet med villkoren för stiftelserna. Avkastningen av de förvaltade
tillgångarna har under 2021 legat inom intervallet för finanspolicyn i de större stiftelserna.
Beloppen i årsredovisningarna och årssammanställningarna speglar de faktiskt utbetalade medlen
under räkenskapsåret, inte de beviljade. För år 2021 har vi efter vår egen granskning sett att vissa
utbetalningar av stipendier har skett centralt från Bildningsförvaltningens egen budget och inte enligt
den satta rutinen. Bildningsförvaltningen kommer under 2022 arbeta för att rutinen efterlevs.
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15

Sida 40

§ 174 fortsättning
Det kommer också göras löpande avstämningar under året mellan Bildningsförvaltningen och
ekonomiavdelningen.
Utdelningsutrymmet 2022, som grundar sig på 2021 års avkastning efter avsättning till eget kapital,
uppgår till 1067 tkr.
Enligt besked från Länsstyrelsen i Östergötlands län ska årsredovisningar, för stiftelser med
anknuten förvaltning, beslutas av det högsta beslutande organet för förvaltaren. För Oskarshamns
kommun innebär detta att det är kommunstyrelsen som tar ett sådant beslut. Kommunstyrelsen
beslutade, 2011-05-17 §158 och 2013-03-19 § 84, att stiftelserna årsredovisningar undertecknas
enligt följande:
-

Kommunstyrelsens ordförande och bildningsnämndens ordförande får i uppdrag att tills vidare
underteckna årsredovisningen för Stiftelsen Anérska Fonden.

-

Kommunstyrelsens ordförande och kommunens ekonomichef får i uppdrag att tills vidare
underteckna årsredovisningarna, boksluten eller årssammanställningarna, enligt stiftelselagens
krav, för övriga stiftelser med anknuten förvaltning.

Konsekvenser för barn och unga
Flertalet av stiftelsernas ändamål är att främja barn och ungdomar med särskilda behov samt
uppmuntra barn och ungdomar för prestationer inom utbildning och kulturområdet. Därmed har
stiftelsernas existens enbart positiva effekter genom maximala utdelningar av medel i enlighet med
stadgarna för stiftelsen.

Ärendets behandling

I ett tjänsteutlåtande, 2022-06-08 från förvaltningschefen KLF och ekonomiavdelningen föreslås
följande beslut:
-

Föreliggande årsredovisningar 2021 för stiftelser fastställs.
Stiftelsen Anérska Fonden
Stiftelsen S J Robacks Donationsfond
Stiftelsen Oskarshamns Omsorgssamfond
Stiftelsen Ebba och Einar Nilssons Minnesfond
Stiftelsen John Uddenbergs Donationsfond
Stiftelsen Donationsfonden Släthultskassan
Stiftelsen Paul Felixons Donationsfond
Stiftelsen August Svenssons och Sven Olssons Minnesfond
Stiftelsen Elisabeth och Stig Ågrens Stipendiefond
Stiftelsen Nils Ekmans Minnesfond

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15

Sida 41

§ 174 fortsättning
-

Föreliggande årssammanställningar med resultat- och balansräkningar 2021 för stiftelser
fastställs.
Sven Orbacks Stipendiefond
A Källströms Donationsfond
Systrarna Stjernbergs Stipendiefond
Gymnasieskolans Samfond
Grundskolan i Oskarshamn Samfond
Reines Stipendiefond
Axel och Beda Bohmans Stipendiefond
Jane och Henric Karlssons Stipendiefond
Daniel Högboms Stipendiefond
Maj-Britt Aronssons Stipendiefond
Laila Reutergårdhs Idrottsstipendie
Anita Larssons Donationsfond

Dagens sammanträde

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag från förvaltningschefen KLF och ekonomiavdelningen och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteutlåtande, 2022-06-01, förvaltningschefen KLF och ekonomiavdelningen.
Bilagor, Rapport förvaltade stiftelser och årssammanställningar för samtliga fonder.

Skickas till
För kännedom:

Ekonomiavdelningen
Mats Johansson, KLF

För åtgärd:

Ekonom Veronica Bergsten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15
§ 175
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Dnr KS 2022/000698-1

Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktigeHultgården och Ängsbacken i Misterhult
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1. Återrapporteringen från tekniska kontoret om uppdragen från kommunfullmäktige gällande
Hultgården och Ängsbacken i Misterhult (enligt beslut i KF 2021-11-15, § 165) noteras som
mottagen.
2. Tekniska nämnden och socialnämnden får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med
en lägesrapport gällande uppdragen under sista kvartalet 2022.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-15, § 165, i samband med beslut om återöppnande av
äldreboenden i Misterhult efter folkomröstningen, om att ge följande uppdrag:
-

Tekniska nämnden får i uppdrag att öppna ett ordinärt boende för äldre i Hultgården plan 1.

-

Socialnämnden tillsammans med tekniska nämnden/kontoret får i uppdrag att utreda ett
öppnande av det särskilda boendet Ängsbacken till första halvåret 2023.

Återrapportering och lägesrapport från tekniska kontoret

Tekniska kontoret rapporterar att man har erbjudit boende för äldre i lägenheterna i Hultgården och
att en lägenhet hittills är uthyrd. Med anledning av krisen i Ukraina finns det nu dock behov av att
pausa uthyrningen för att istället kunna erbjuda lägenheterna till flyktingar som flytt från Ukraina.
Kommunen planerar att skriva avtal med Migrationsverket om att erbjuda boende i Hultgårdens
lokaler.
Med anledning av detta påverkas också uppdraget om att utreda ett öppnande av det särskilda
boendet Ängsbacken till första halvåret 2023.
Konsekvenser för barn och unga
Lägenheterna på Hultgården i Misterhult kan göra skillnad för de barn och unga med familjer som
flytt från Ukraina.

Ärendets behandling

I ett tjänsteutlåtande, 2022-06-02, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås följande:
-

Återrapporteringen från tekniska kontoret om uppdragen från kommunfullmäktige gällande
Hultgården och Ängsbacken i Misterhult (enligt beslut i KF 2021-11-15, § 165) noteras som
mottagen.

-

Tekniska nämnden och socialnämnden får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med
en lägesrapport gällande uppdragen under sista kvartalet 2022.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår beslut (2022-06-07, § 124) enligt kansli- och
utvecklingsenhetens förslag.
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15

Sida 43

§ 175 fortsättning

Dagens sammanträde

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

Beslutsunderlag
-

Tjänsteutlåtande, kansli- och utvecklingsenheten, 2022-06-02.
Kommunfullmäktige 2021-11-15, § 165.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07, § 124.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15
§ 176

Sida 44

Dnr KS 2022/000723-1

Bidrag till teaterbesök för brukare inom OF:s
verksamheter
Kommunstyrelsens beslut

1. Medel om 120 tkr avsätts från kommunstyrelsens medel för utveckling och bidrag 2022 till en
satsning på teaterbesök till Oskarshamnsrevyn för brukare inom OF:s verksamheter (omsorgen
för personer med funktionsnedsättning) under hösten 2022.
2. Socialnämnden/Socialförvaltningen får i uppdrag att administrera erbjudandet genom att ta in
intresseanmälningar från brukarna inför teaterbesöket och ombesörja att det finns tillgänglig
personal som kan delta.

Ärendet

Många människor påverkades negativt av situationen under Coronapandemin och särskilt
påverkade i sin vardag var personer som i högre grad är beroende av andra, exempelvis personer
med funktionsnedsättning.
För att kunna möjliggöra en liten guldkant i tillvaron för de grupper av personer med
funktionsnedsättning som finns inom OF:s verksamheter, föreslås att kommunstyrelsen avsätter
medel för att möjliggöra för samtliga brukare inom OF:s verksamhet att få gå på teaterbesök, i form
av Oskarshamnsrevyn, under hösten 2022.
Socialförvaltningen föreslås få i uppdrag att ombesörja att skicka ut intresseanmälningar till brukarna
och arrangera teaterbesöken tillsammans med medarbetare i verksamheten.
Konsekvenser för barn och unga
Erbjudandet går ut till brukare i alla åldrar inom OF:s verksamheter.

Ärendets behandling

I ett tjänsteutlåtande från kansli- och utvecklingsenheten, 2022-06-09, föreslås följande:
-

Medel om 120 tkr avsätts från kommunstyrelsens medel för utveckling och bidrag 2022 till en
satsning på teaterbesök till Oskarshamnsrevyn för brukare inom OF:s verksamheter (omsorgen
för personer med funktionsnedsättning) under hösten 2022.

-

Socialnämnden/Socialförvaltningen får i uppdrag att administrera erbjudandet genom att ta in
intresseanmälningar från brukarna inför teaterbesöket och ombesörja att det finns tillgänglig
personal som kan delta.

Dagens sammanträde

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

Beslutsunderlag
-

Tjänsteutlåtande från kansli- och utvecklingsenheten.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15

Sida 45

§ 176 fortsättning

Skickas till

Kansli- och utvecklingsenheten
Socialnämnden/Socialförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15
§ 177

Sida 46

Dnr KS 2022/000631-1

Återrapportering- Uppdrag om samlingslokal
Misterhult
Kommunstyrelsens beslut

Delrapporteringen av uppdraget att utreda förutsättningarna för en möteslokal i Misterhult,
Hultgårdens lokaler, godkänns.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-15, § 165, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för en möteslokal i Hultgården. Detta har nu aktualiserats, i och med beslut om
återöppnande av Hultgården. Uppdraget är ett resultat av den lokala utvecklingsplan som finns för
Misterhult och de dialogmöten som arrangerats med lokala utvecklingsgrupper där föreningslivet har
lyft behovet av en funktionell möteslokal men också möjligheten att kombinera olika funktioner i
Hultgården.

Sammanställning av förutsättningar för en samlingslokal i
Hultgårdens källarplan

Följande förutsättningar för en samlingslokal i Hultgårdens källarplan har identifierats:
-

Källarplanet i Hultgården omfattar en yta på ca 60 kvm, med tillhörande kök, förvaring och
toaletter. Lokalen lämpar sig för möten/aktiviteter med upp till 25 deltagare.

-

Lokalen kräver viss renovering av ytskikt, inköp av möbler samt en mindre mängd övriga
inventarier till en summa av ca 100 000 – 150 000 kr.

-

Enligt tekniska kontoret är årshyran max 90 000 kronor. Summan kan dock justeras ned
beroende på omfattningen av uthyrning av övriga plan i Hultgården.

-

Bokning och tillgång till lokalen bör hanteras på samma sätt som bokning och inpassering i
kommunens motionshallar. Dock med ett tillägg för en webbaserad modul med kalenderfunktion
så att bokningsbara tider görs tillgängliga för olika grupper i lokalsamhället. På så sätt behöver
inte en förening ansvara för bokning och öppna/låsa lokalen samt att nycklar/taggar inte krävs.
Engångskostnad för fast utrustning för inpassering samt digital lösning är ca 15 000-20 000
kronor. Driftkostnad som SIM-kort tillkommer.

-

Städning sköts på samma sätt som i föreningsägda samlingslokaler, dvs att städning hanteras
av förening eller annan aktör som nyttjar lokalen vid ett enskilt tillfälle.

-

Lokalen kan inte möta föreningslivets önskemål om större festlokal då lokalytan är begränsad.

-

Olika föreningars inventarier, finns idag i Kommunalhuset, Misterhult, och kan visa sig svårt att
samla till Hultgården då förvaringsutrymmet är begränsat i källarplan. Detta är dock en ambition
och får utredas vidare.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15

Sida 47

§ 177 fortsättning

Ärendets behandling

I ett tjänsteutlåtande, 2022-06-02, från kansli- och utvecklingsenheten, föreslås att delrapporteringen
av uppdraget att utreda förutsättningarna för en möteslokal i Misterhult, Hultgårdens lokaler,
godkänns.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår beslut (2022-06-07, § 117) enligt kansli- och
utvecklingsenhetens förslag.

Dagens sammanträde

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

Beslutsunderlag
-

Tjänsteutlåtande, 2022-06-01, kansli- och utvecklingsenheten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07, § 117.

Skickas till

Kansli- och utvecklingsenheten
Tekniska kontoret

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15
§ 178

Sida 48

Dnr KS 2022/000578-2

Yttrande - Remiss Förlängd och breddad ekobonus
Kommunstyrelsens beslut

Yttrandet från kansli- och utvecklingsenheten godkänns och översänds till Infrastrukturdepartementet som Oskarshamns kommuns yttrande över förslag på förlängd och breddad
ekobonus.

Ärendet

Regeringen har uppdragit åt Trafikverket att analysera och föreslå hur ett ekonomiskt stöd i
form av en förlängd och breddad ekobonus bör utformas i syfte att ytterligare främja
överflyttningen av gods till järnväg och sjöfart och underlätta för intermodala transporter.
Stödet bör bland annat riktas till sjötransporter, järnvägstransporter och intermodala
transportupplägg och avser att påskynda effektiviseringen vid omlastning av gods och
stimulera till nya transportlösningar.
Oskarshamns kommun är remissinstans och har därmed beretts möjlighet att yttra sig kring
Trafikverkets förslag på hur ett ekonomiskt stöd i form av en förlängd och breddad ekobonus bör
utformas. Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 3 augusti 2022.

Bakgrund

Breddad ekobonus är ett stödsystem som syftar till att minska transporternas
miljöbelastning. Det ska ytterligare främja överflyttning av gods från väg till järnväg och
sjöfart och underlätta för intermodala godstransporter. En sådan överflyttning förväntas ge
positiva effekter på transporternas sammanlagda klimatpåverkan. De projekt som beviljas
stöd ska bidra med en positiv klimatnytta och stödet ska endast utgå vid en betydande
minskning av växthusgaser.
Stöd till sjöfart för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart förlängs och utökas
till att omfatta även järnväg och intermodala transportupplägg. Kretsen av möjliga stödmottagare
utökas också till en bredare krets. Stödet har även breddats till att omfatta fler investeringar samt ett
stöd för förberedande arbete.
För åren 2022-2024 är 100 miljoner kronor per år avsatt för breddad ekobonus. Om
anspråken i ansökningarna överstiger tillgängliga medel, kommer Trafikverket att göra en
prioritering mellan projekten.
Genom en bredare krets stödmottagare, inkludering av järnvägen, samt ett investeringsstöd
med högre andel statlig medfinansiering, har breddad ekobonus goda förutsättningar att
främja överflyttning från vägtrafik till sjöfart och järnväg, samt underlätta för intermodala
godstransporter. Trafikverkets bedömning är att breddad ekobonus har god potential att bli en av
flera viktiga pusselbitar i den pågående klimatomställningen.

Yttrande från kansli- utvecklingsenheten

Oskarshamns kommun har läst Trafikverkets förslag på förlängd och breddad ekobonus och är
positivt inställd till de effekter som förslaget kan medföra, i synnerhet med avseende på behovet av
klimatomställning. Oskarshamns kommun har en för kommunen viktig hamnverksamhet med
möjlighet till intermodala transportupplägg. En breddad ekobonus skulle därför gynna även
näringslivet i kommunen.
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15

Sida 49

§ 178 fortsättning

Konsekvenser för barn och unga

Oskarshamns kommuns yttrande över Trafikverkets förslag till breddad ekobonus förväntas inte få
några direkta konsekvenser för barn och unga. Åtgärder för att minska klimatpåverkan är en
förutsättning för att framtida generationer ska kunna bo och leva i Oskarshamns kommun.

Ärendets behandling

I ett tjänsteutlåtande från kansli- och utvecklingsenheten, 2022-06-09, föreslås att yttrandet från
enheten godkänns och översänds till Infrastrukturdepartementet som Oskarshamns kommuns
yttrande över förslag på förlängd och breddad ekobonus.

Dagens sammanträde

Ordföranden ställer proposition på kansli- och utvecklingsenhetens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
-

Remissmissiv, Infrastrukturdepartementet 2022-05-02.
Remiss Förlängd och breddad ekobonus, Trafikverket.
Tjänsteutlåtande kansli- och utvecklingsenheten, 2022-06-09.

Skickas till

Infrastrukturdepartementet
Kansli- och utvecklingsenheten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15
§ 179

Sida 50

Dnr KS 2022/000496-2

Yttrande - Förslag till ny översiktsplan för Kalmar
kommun
Kommunstyrelsens beslut

Yttrandet från kansli- och utvecklingsenheten godkänns och översänds till Kalmar kommun som
Oskarshamns kommuns yttrande över granskningsförslaget till översiktsplan 2035-2050.

Ärendet

Kalmar kommun har tagit fram ett förslag till Översiktsplan som är på granskning under tiden 11 april
till 19 juni 2022. Förslaget till ny översiktsplan har varit på samråd under 2021. Oskarshamns
kommun har lämnat synpunkter (KS 2021/000546-4). Samtliga inkomna synpunkterna har bemötts i
en samrådsredogörelse och översiktsplanen är därefter reviderad. Underrättelse om granskning
skickas till berörda myndigheter och andra intresseorganisationer som har intresse av förslaget.
Antagande av den nya översiktsplanen planeras att ske i december 2022.
I tidigare inlämnade synpunkter på Kalmar kommuns förslag till översiktsplan, föreslår Oskarshamns
kommun ett antal kompletteringar avseende mellankommunala aspekter som bland annat syftar till
att stärka regionens gemensamma näringsliv, infrastruktur, bostäder och vattenförsörjning. Vad
gäller infrastruktur, lyfts också frågan om samverkan kring hamnverksamhet och hantering av vissa
typer av godsslag.

Yttrande från kansli- och utvecklingsenheten

Oskarshamn kommun tycker att det förslag till översiktsplan som Kalmar kommun upprättat, är
modernt och framåtriktat, inte minst med avseende på höga mål när det gäller befolkningsutveckling.
De synpunkter som Oskarshamns kommun tidigare framfört är allmänna och avser i synnerhet hur vi
gemensamt kan stärka regionen, något som vi tror kommer att bli viktigt i en framtid.
Som ett tillägg till vad som tidigare framförts, ser Oskarshamns kommun också möjligheter till
samverkan i frågor som gynnar ett ökat kollektivt resande och ett minskat resande med bil. Tillgång
till produktiv jordbruksmark poängteras redan i tidigare inlämnat yttrande, men har kommit att bli
ännu mer aktuellt i och med den senaste tidens händelseutveckling internationellt och Rysslands
invasion av Ukraina. Att bidra till att stärka den egna produktionen av livsmedel kommer att bli
nödvändigt också ur ett hållbarhetsperspektiv.
Konsekvenser för barn och unga
Som regionens största kommun har Kalmar en självklar påverkan även på Oskarshamns kommuns
barn och unga. De synpunkter som framförs syftar till att stärka regionen ur arbetsmarknadslivsmedels- och mobilitetsperspektiv, vilket indirekt får positiva konsekvenser även för barn och
unga. Möjlighet till utbildning på såväl gymnasial som eftergymnasial nivå är viktiga aspekter.
Samverkan kring kollektivtrafik förväntas gynna möjligheten för unga att välja en utbildningsort i
regionen, men också möjligheten att besöka olika kulturevenemang.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15

Sida 51

§ 179 fortsättning

Ärendets behandling

I ett tjänsteutlåtande, 2022-06-02, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås att yttrandet från
kansli- och utvecklingsenheten godkänns och översänds till Kalmar kommun som Oskarshamns
kommuns yttrande över granskningsförslaget till översiktsplan 2035-2050.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår beslut (2022-06-07, § 120) enligt kansli- och utvecklingsenhetens förslag.

Dagens sammanträde

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

Beslutsunderlag
-

Tjänsteutlåtande, kansli- och utvecklingsenheten, 2022-06-02.
Bilaga: Underrättelse om granskning.
Bilaga: Informationsbroschyr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-07, § 120.

Skickas till

Kalmar kommun
Kansli- och utvecklingsenheten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15
§ 180

Sida 52

Dnr KS 2022/000501-2

Yttrande - Remiss av Europeiska kommissionens
förslag till förordning om ekodesign för hållbara
produkter
Kommunstyrelsens beslut

Yttrandet från kansli- och utvecklingsenheten godkänns och översänds till Miljödepartementet som
Oskarshamns kommuns yttrande över remissen om förordning om ekodesign för hållbara produkter.

Ärendet

Den Europeiska kommissionen har tagit fram ett arbetsdokument som utgör en konsekvensbedömning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om att upprätta ett ramverk
för att ställa krav på ekodesign för hållbara produkter samt även upphäva direktiv 2009/125/EG.
Oskarshamns kommun har beretts möjlighet att yttra sig över konsekvensbedömningen.

Bakgrund

Bakgrunden till förslaget är att konsumtion och produktion idag inte sker på ett hållbart sätt, och inte
heller behandlas på ett adekvat sätt av EU:s befintliga regler, vilket leder till alltmer divergerande
nationella regler om produkters hållbarhet. Målet med förslaget är generellt att minska produkters
negativa miljömässiga och sociala livscykeleffekter och förbättra den inre marknadens funktion.
Av konsekvensbedömningen framgår att det kommer att uppstå administrativa kostnader för
medlemsstaterna till följd av förslaget, exempelvis genom behov av ytterligare personalresurser.
Sammantaget förväntas dessa inte vara betydande jämfört med de ekonomiska, miljömässiga och
sociala fördelarna.
Medborgarna kommer att dra nytta av en bredare tillgång till mer hållbara produkter och
produktrelaterade alternativ, exempelvis reparation. De sämre produkterna kommer gradvis att tas
bort från marknaden, vilket resulterar i fördelar som förbättrad hållbarhet, tillförlitlighet och
reparerbarhet av produkter. Krav på att säkerställa högkvalitativ återvinning av produkter och öka
deras återvunna innehåll kommer att bidra till att öka tillgång och efterfrågan på sekundära råvaror.
Förbättrad tillgång till information om produkters hållbarhetsdimension bör underlätta
konsumenternas val.
Åtgärder för att rikta den offentliga köpkraften mot de mest hållbara produkterna, säkerställa
värdebevarande och främja cirkulär ekonomi kommer att bidra till en grönare marknad.
Sammantaget kommer det att bli en betydligt grönare marknad för produkter, med ekonomiska och
sociala fördelar. Det kommer också att finnas materiella miljöfördelar, inklusive en betydande
minskning av växthusgasutsläppen.
Kostnaderna för ekonomiska aktörer som är involverade i produkttillverkning kommer sannolikt att
öka och vissa kostnader överföras på konsumenterna. De ökade kostnaderna bedöms dock mer än
väl kompenseras av ekonomiska besparingar för konsumenterna på lång sikt. Det kommer också att
finnas direkta fördelar för företagens konkurrenskraft, exempelvis bearbetning av primära till
sekundära råvaror och från produktion av produkter till underhåll, återanvändning, renovering,
reparation och begagnad försäljning.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15

Sida 53

§ 180 fortsättning
Konsekvenser för barn och unga
Att leva inom ekosystemens gränser är en förutsättning för framtida samhällen. Förslaget till
ramverk, såsom det beskrivs i konsekvensbeskrivningen, förefaller på så sätt ha tagit stor hänsyn till
barn och unga.

Yttrande från kansli- och utvecklingsenheten

Oskarshamns kommun arbetar aktivt med socialt-, miljömässigt- och ekonomiskt hållbar utveckling,
dels av kommunens egen verksamhet men också genom att underlätta för invånare och
verksamheter att konsumera och bedriva verksamhet i en hållbar riktning. I egenskap av konsument
har kommunen i viss mån möjlighet att påverka de egna inköpen så att de blir mer hållbara,
exempelvis genom att utforma upphandlingskriterier. Begränsningar finns emellertid när det gäller
hållbar konsumtion, inte minst med avseende på produkters livslängd och reparerbarhet samt lokalt
utbud av reparationsverksamhet och standardiserade reservdelar. Andra aspekter som kan försvåra
exempelvis inköp av återbrukade produkter är möjlighet till garanti och tillgång till stora volymer.
Kommunen ser därför positivt på förändringar i lagstiftningen som kan bidra till en hållbar produktion
och konsumtion av produkter. Kommunen ser också möjlighet till att helt nya verksamheter på sikt
kan etablera sig som ett resultat av ändrade produktions- och konsumtionsmönster.
Befolkningens olika ekonomiska förutsättningar kan emellertid komma påverka möjligheten att
faktiskt kunna välja att konsumera produkter med högre kvalitet och reparerbarhet. Personer med
låg inkomst, eller i arbetslöshet, har små möjligheter att konsumera mer hållbart redan idag när det
innebär att produkten är dyrare än annan jämförbar vara och detta är ett problem som behöver tas
höjd för då högre krav ställs.

Ärendets behandling

I ett tjänsteutlåtande, 2022-05-25, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås att yttrandet från
kansli- och utvecklingsenheten godkänns och översänds till miljödepartementet som
Oskarshamns kommuns yttrande över remissen om förordning om ekodesign för hållbara produkter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår beslut (2022-06-07, § 119) enligt kansli- och utvecklingsenhetens förslag.

Dagens sammanträde

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

Beslutsunderlag
-

Tjänsteutlåtande, kansli- och utvecklingsenheten
Bilaga: Remissmissiv och underlag del 1-3 från Miljödepartementet
Kommunstyrelsens arbetsutskott (2022-06-07, § 119).

Skickas till

Miljödepartementet
Kansli- och utvecklingsenheten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15
§ 181

Sida 54

Dnr KS 2022/000728-1

Val av ny ledamot, 2.e vice ordförande och ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens beslut

1. För tiden fram till och med 2022-12-31 väljs Ingemar Lennartsson (KD) till ny ledamot och 2:e
vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.
2. För tiden fram till och med 2022-12-31 väljs Pontus Welin (L) till ny ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott.
3. Denna paragraf förklaras för omedelbart justerad.

Ärendet

Ny ledamot och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott ska väljas efter Mathias
Karlsson (L) som har avsagt sig uppdragen.
Ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott ska väljas efter Ingemar Lennartsson (KD) som har
avsagt sig detta uppdrag.
Mot bakgrund av att kommunstyrelsen saknar egen valberedning, lämnas förslag till ny ledamot, 2:e
vice ordförande samt ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott vid kommunstyrelsens
sammanträde.

Dagens sammanträde

Karl-Erik Gustavsson (L) föreslår att Ingemar Lennartsson (KD) väljs till ny ledamot och 2.e vice
ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott och att Pontus Welin (L) väljs till ny ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Gustavssons (L) förslag samt att paragrafen förklaras
för omedelbart justerad, och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Avsägelse Mathias Karlsson (L)

Skickas till

De valda
KS:s kansli
Löneavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15
§ 182

Sida 55

Dnr KS 2022/000729-1

Val av ny ledamot, 2.e vice ordförande och ersättare i
budgetberedningen
Kommunstyrelsens beslut

1. För tiden fram till och med 2022-12-31 väljs Pontus Welin (L) till ny ledamot i
budgetberedningen.
2. För tiden fram till och med 2022-12-31 väljs Ingemar Lennartsson (KD) till ny 2.e vice ordförande
i budgetberedningen.
3. För tiden fram till och med 2022-12-31 väljs Karl-Erik Gustavsson (L) till ny ersättare i
budgetberedningen.
4. Denna paragraf förklaras för omedelbart justerad.

Ärendet

Ny ledamot och 2.e vice ordförande i budgetberedningen ska väljas efter att Mathias Karlsson (L)
har avsagt sig uppdragen.
Ny ersättare i budgetberedningen ska väljas efter att Pontus Welin (L) avsagt sig uppdraget.
Mot bakgrund av att kommunstyrelsen saknar egen valberedning, lämnas förslag till ny ledamot, 2.e
vice ordförande samt ersättare i budgetberedningen vid kommunstyrelsens
sammanträde.

Dagens sammanträde

Karl-Erik Gustavsson (L) föreslår att Pontus Welin (L) väljs till ny ledamot i budgetberedningen, att
Ingemar Lennartsson (KD) väljs till ny 2:e vice ordförande i budgetberedningen samt att Karl-Erik
Gustavsson (L) väljs till ny ersättare i budgetberedningen.
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Gustavssons (L) förslag samt att paragrafen förklaras
för omedelbart justerad, och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Avsägelse Mathias Karlsson (L)
Avsägelse Pontus Welin (L)

Skickas till

De valda
KS:s kansli
Löneavdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15
§ 183

Sida 56

Dnr KS 2022/000730-1

Val av ny ersättare i Emåns vattenförbund
Kommunstyrelsens beslut

För tiden fram till och med 2022-12-31 väljs Pontus Welin (L) till ny ersättare i Emåns vattenförbund.

Ärendet

En ny ersättare i Emåns vattenförbund ska väljas efter att Mathias Karlsson (L) har avsagt sig
uppdraget.
Mot bakgrund av att kommunstyrelsen saknar egen valberedning, lämnas förslag till ny ersättare i
Emåns vattenförbund vid kommunstyrelsens sammanträde.

Dagens sammanträde

Karl-Erik Gustavsson (L) föreslår att Pontus Welin (L) väljs till ny ersättare i Emåns vattenförbund.
Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Gustavssons (L) förslag och finner att kommunstyrelsen
beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Avsägelse Mathias Karlsson (L)

Skickas till

Den valda
KS:s kansli
Löneavdelningen
Emåns vattenförbund

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15
§ 184

Sida 57

Dnr KS 2022/000731-1

Val av firmatecknare
Kommunstyrelsens beslut

1. För tiden från och med 2022-06-27 fram till och med 2023-01-31 utses kommunstyrelsens
ordförande, kommunalrådet, Andreas Erlandsson, i kombination med kommundirektör Henrik
Andersson, till firmatecknare.
2. Såsom ersättare för Andreas Erlandsson utses i första hand kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande, kommunalrådet, Lucas Lodge och i andra hand kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande, kommunalrådet i opposition, Ingemar Lennartsson och såsom ersättare för Henrik
Andersson utses i första hand förvaltningschef Mats Johansson och i andra hand ekonomichef
Tobias Åstrand.
3. Kommunstyrelsens beslut 2021-10-29, § 300, upphävs från och med 2022-06-27.
4. Denna paragraf förklaras för omedelbart justerad.

Ärendet

Under förutsättning att kommunfullmäktige vid sitt sammanträde 2022-06-13 har valt en ny 2:e vice
ordförande i kommunstyrelsen, efter Mathias Karlsson (L) som har avsagt sig uppdraget, behöver
kommunstyrelsen ta ett nytt beslut i ärendet.

Ärendets behandling

I ett tjänsteutlåtande, 2022-06-14, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås följande:
-

För tiden från 2022-06-27 fram till och med 2023-01-31 utses kommunstyrelsens ordförande,
kommunalrådet, Andreas Erlandsson, i kombination med kommundirektör Henrik Andersson, till
firmatecknare.

-

Såsom ersättare för Andreas Erlandsson utses i första hand kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande, kommunalrådet, Lucas Lodge och i andra hand kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande, kommunalrådet i opposition, Ingemar Lennartsson och såsom ersättare för Henrik
Andersson utses i första hand förvaltningschef Mats Johansson och i andra hand ekonomichef
Tobias Åstrand.

-

Kommunstyrelsens beslut 2021-10-29, § 300, upphävs från och med 2022-06-27.

-

Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

Dagens sammanträde

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Kansli- och utvecklingsenheten, 2022-06-14.

Skickas till

Förvaltningsrätten i Växjö
De valda och Samtliga förvaltningar
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15
§ 185

Sida 58

Dnr KS 2022/000732-1

Bemyndigande att underteckna låne- och borgensförbindelser 2022
Kommunstyrelsens beslut

1. För tiden 2022-06-27 – 2023-01-31 bemyndigas kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet,
Andreas Erlandsson, att i kombination med ekonomichef Tobias Åstrand, på kommunens vägnar
underteckna låne- och borgensförbindelser där inte annat särskilt beslutats.
2. Såsom ersättare för Andreas Erlandsson utses i första hand kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande, kommunalrådet, Lucas Lodge och i andra hand kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande, kommunalrådet i opposition, Ingemar Lennartsson och såsom ersättare för
ekonomichef Tobias Åstrand utses biträdande ekonomichef Åsa Hällerståhl.
3. Kommunstyrelsens beslut 2021-12-14, § 384 upphävs från och med 2022-06-27.
4. Denna paragraf förklaras för omedelbart justerad.

Ärendet

Under förutsättning att kommunfullmäktige vid sitt sammanträde 2022-06-13 har valt en ny 2:e vice
ordförande i kommunstyrelsen, med anledning av Mathias Karlssons (L) avsägelse, behöver
kommunstyrelsen ta ett nytt beslut i ärendet.

Ärendets behandling

I ett tjänsteutlåtande, 2022-06-14, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås följande:
-

För tiden 2022-06-27 – 2023-01-31 bemyndigas kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet,
Andreas Erlandsson, att i kombination med ekonomichef Tobias Åstrand, på kommunens vägnar
underteckna låne- och borgensförbindelser där inte annat särskilt beslutats.

-

Såsom ersättare för Andreas Erlandsson utses i första hand kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande, kommunalrådet, Lucas Lodge och i andra hand kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande, kommunalrådet i opposition, Ingemar Lennartsson och såsom ersättare för
ekonomichef Tobias Åstrand utses biträdande ekonomichef Åsa Hällerståhl.

-

Kommunstyrelsens beslut 2021-12-14, § 384 upphävs från och med 2022-06-27.

-

Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

Dagens sammanträde

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Kansli- och utvecklingsenheten, 2022-06-14

Skickas till

Förvaltningsrätten i Växjö, De valda och Samtliga förvaltningar

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15
§ 186

Sida 59

Dnr KS 2022/000746-1

Beslut inför tecknande av avtal med Migrationsverket
Kommunstyrelsens beslut

1. Under förutsättning att Oskarshamns kommun och Migrationsverket kommer överens om ett
frivilligt avtal om bosättning för flyktingar från Ukraina innan 2022-07-01, enligt beskrivning
nedan, så får kommundirektören i uppdrag att teckna avtalet.
2. Denna paragraf förklaras för omedelbart justerad.

Ärendet
Ny lagstiftning fr.o.m. den 1 juli 2022 massflyktsdirektivet – Ukraina

Migrationsverket behåller huvudansvaret för mottagandet av personer i Sverige med stöd av
massflyktingsdirektivet. Myndigheten föreslås bland annat få rätt att anvisa en kommun som ska
ordna boendet för dessa personer och att bestämmelser ska införas i befintlig lag, något som
kommunerna ska få ersättning för. Dessa ersättningar kommer, liksom fördelningen av anvisningar,
att regleras i förordning. Det föreslås också att kommunerna ges befogenhet att anordna boenden
för dessa personer.

Förslag om att teckna frivilligt avtal med Migrationsverket innan 1 juli

Innan den 1 juli 2022, så har kommunerna erbjudits en övergångslösning om tecknande av
frivilliga avtal, varför Oskarshamns kommun har fört en inledande avtalsdialog med Migrationsverket
i Växjö. Migrationsverket har meddelat att de är intresserade av kommunens boende i Kristineberg
(KB 60) i det frivilliga avtalet.
Idag finns det ett 40-tal boende på kommunens boende i Kristineberg. Oskarshamns kommuns
ståndpunkt är att de personer som idag bor på boendet i Kristineberg skall anses som placerade på
det avtalade boendet och därmed avräknas på kommunens anvisningstal. Oskarshamns kommuns
ståndpunkt är vidare att kostnader för boendet i Kristineberg framgent ska bekostas av ersättningar
från Migrationsverket.
Under förutsättning att kommunen och Migrationsverket kommer överens om ett frivilligt avtal innan
den 1 juli föreslås att kommundirektören får i uppdrag att teckna avtal med Migrationsverket.

Ärendets behandling

I ett tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-14, föreslås följande beslut:
-

Under förutsättning att Oskarshamns kommun och Migrationsverket kommer överens om ett
frivilligt avtal om bosättning för flyktingar från Ukraina innan den 1 juli, enligt beskrivning nedan,
så får kommundirektören i uppdrag att teckna avtalet.

Dagens sammanträde

Ordföranden ställer proposition på kommunledningsförvaltningens förslag samt att paragrafen
förklaras för omedelbart justerad, och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15

Sida 60

§ 186 fortsättning

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-06-14.

Skickas till

Migrationsverket
Kommundirektören
Förvaltningschefen för Kommunledningsförvaltningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15
§ 187

Sida 61

Dnr KS 2022/000049-1

Kommundirektören informerar
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras som mottagen.

Ärendet

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

Dagens sammanträde

Kommundirektör Henrik Andersson informerar om följande:
-

Det aktuella läget gällande överklagandet av planområdet för ny industrimark (Kvastmossen) –
Finns vissa arter inom området där artskyddet kan komma att gälla.
Frågan gällande ny Arena. Den föreslagna platsen vid Brunnsparken (där nuvarande
tennisanläggning ligger) har utmaningar, främst gäller detta ekar. Dock finns det inga andra arter
som behöver skyddas.
En nyss avslutad totalförsvarsövning där representanter från kommunen deltog.
Bemanningsplaneringen med sommarvikarier har generellt fallit väl ut för kommunens
verksamheter. Den stora utmaningen berör socialförvaltningens verksamhet.

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

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15

Sida 62

§ 188

Anmälningsärenden
Kommunstyrelsens beslut

Nedanstående ärenden noteras som anmälda.
•

KS 2022/000048

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott
sammanträde den 2022-06-07 - HR-chefen informerar.

•

KS 2022/000615

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott
sammanträde den 2022-06-07 - Information om
Kommunstyrelsens handlingsplaner gällande driftbudget
2023 och VP 2024-2025.

•

KS 2022/000638

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott
sammanträde den 2022-06-07 - Fastställelse stiftelser
2021.

•

KS 2022/000691

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott
sammanträde den 2022-06-07 - Förslag till utdelning av
fondmedel, Oskarshamns kommuns Omsorgsfond,
Stiftelsen S J Robacks donationsfond och Syskonen Ebba
och Einar Nilssons minnesfond 2022.

•

KS 2022/000697

Sommarerbjudande för pensionärer - ÄO och OF:s
verksamheter.

•

KS 2022/000676

Camerata Nordica – lokalproblem.

•

KS 2022/000701

VB: Återbetalning överskott 2021.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-15

Sida 63

§ 189

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut

Nedanstående delegationsbeslut noteras som mottagna.
•

KS 2022/000215

Delegationsbeslut tagna av räddninschefen mellan 202205-04 och 2022-06-07.

•

KS 2022/000577

Yttrande från utvecklingschefen - Granskning gällande
detaljplan för del av Oskarshamn 3:1, Verkstadsgatan,
Oskarshamns kommun.

•

KS 2022/000643

Yttrande från utvecklingschefen - Samråd gällande
detaljplan för fastigheten Rosen 5, Oskarshamns kommun,
omgång 1.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

