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Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Leif Axelsson (SD) utses att justera dagens protokoll.
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Dnr KS 2022/000036-55

Fastställande av dagordning
Kommunstyrelsens beslut
Utskickad dagordning fastställs.
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Dnr KS 2022/000751-1

Redovisning av uppdrag- Fördelningsmodell för
strategiska hållbarhetsåtgärder
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av utredningsuppdraget av godkänns.
2. Förslag till fördelningsmodell för strategiska hållbarhetsåtgärder godkänns.
3. Kommundirektören får i uppdrag att, enligt modellen, utse en arbetsgrupp för beredning och
sammanställning av inkomna förslag.

Ärendet
Kommunstyrelsen har fattat beslut om att avsätta två miljoner kronor årligen 2023-2026 för
strategiska hållbarhetsåtgärder. Medlen kommer från kommunens skattefinansierade
investeringsbudget. Åtgärderna ska beslutas av kommunstyrelsen och kan innebära att medel
överförs till andra nämnder för genomförande.
Syftet med att avsätta medel för strategiska hållbarhetsåtgärder är att genom investeringar bidra till
en mer hållbar utveckling av Oskarshamns kommun och samtidigt möjliggöra en bred delaktighet för
alla medarbetare i kommunens hållbarhetsarbete.
Målet för åtgärderna är att bidra till uppfyllelsen av FN:s globala mål samt kommunens vision och
de hållbara utvecklingsstrategier som finns i kapitel två kommunens översiktsplan.
För att ta vara på bra idéer och den stora bredden av kompetens i kommunens verksamheter bygger
den föreslagna fördelningsmodell på att medarbetarna i våra olika förvaltningar, tillsammans eller var
för sig, skickar in förslag till strategiska åtgärder som sedan bereds i en arbetsgrupp för hållbarhet
och slutligen beslutas i kommunstyrelsen.
Konsekvenser för barn och unga
Fördelningsmodellen har kriterier som ska uppfyllas för att investering ska kunna beviljas, ett
kriterium är att särskild hänsyn ska tas till barns bästa och delaktighet. De som ansöker ska beskriva
hur investeringen berör barn och unga samt hur barn och unga ska göras delaktiga. Vidare ska
förslagen även utgå från principen om universell utformning, vilket ska säkerställa en hög
tillgänglighet för barn och unga med funktionsnedsättning i de investeringar som görs.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-06-27, kansli- och utvecklingsenheten föreslås enligt följande:
- Redovisningen av utredningsuppdraget av godkänns.
- Förslag till fördelningsmodell för strategiska hållbarhetsåtgärder, enligt bilaga 1, godkänns.
- Kommundirektören får i uppdrag att, enligt modellen, utse en arbetsgrupp för beredning och
sammanställning av inkomna förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-08-16, § 132, beslut enligt förslaget från kansli- och
utvecklingsenheten.

Justerarsignaturer
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§ 192 fortsättning

Dagens sammanträde
Hållbarhetsstrateg Sara Olsson redogör för ärendet och svarar på frågor.
Anton Sejnehed (S), Ingela Ottosson (M), Charlotte Sternell (C), Ingemar Lennartsson (KD), Lena
Granath (V) och Pontus Welin (L) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från arbetsutskottet och finner att kommunstyrelsen
beslutar bifalla detta .

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-06-27
Bilaga: Fördelningsmodell för strategiska hållbarhetsåtgärder
KSAU, 2022-08-16, § 132

Skickas till
För kännedom:
Verksamhetsledningen
Förvaltningsledningar, samtliga förvaltningar
För åtgärd:
Utvecklingsenheten
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Dnr KS 2022/000881-1

Redovisning av uppdrag- Modell för arbete med
medborgarbudget för utveckling av mindre orter och
stadsdelar
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av utredningsuppdraget godkänns.
2. Förslaget till övergripande modell för arbetet med medborgarbudget för utveckling av mindre
orter och stadsdelar, enligt bilaga 1, godkänns.
3. Kommundirektören får i uppdrag att, i enlighet med modellen, utse en arbetsgrupp för beredning
och sammanställning av inkomna förslag.
4. Kommunstyrelsen ska, senast under kvartal 4 2022, utse en styrgrupp för arbetet med
medborgarbudget.

Reservation
Leif Axelsson (SD), Jan Johansson (SD), Pontus Welin (L), Ingemar Lennartsson (KD) och Charlotte
Sternell (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna avslagsyrkanden.

Ärendet
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att avsätta två miljoner kronor årligen under perioden 20232026 för införandet av medborgarbudget i delar av Oskarshamns kommun. Berörda mindre orter och
stadsdelar är följande; Kristdala, Kristineberg, Södertorn, Påskallavik, Bockara, Misterhult, Fårbo
samt Figeholm. Medlen kommer från kommunens skattefinansierade investeringsbudget, 20232026.
Syftet med att införa en medborgarbudget (2023-2026) är att ge medborgare möjligheten att vara
med och påverka och prioritera hur skattefinansierade medel kan användas för att utveckla närmiljön
och användas för lokal utveckling. Medborgarbudget ger en möjlighet till både inflytande och
ansvarstagande för att utveckla och ta hand om den lokala miljön där medborgaren lever sitt
vardagsliv.

Sammanfattning av modell
En styrgrupp beslutar om ramar och kriterier för medborgarbudgeten. Medborgarna inbjuds till att
komma med förslag om hur resurserna ska användas, förslagen genomgår en utvärdering utifrån om
de är möjliga att genomföra, motsvarar de uppsatta kriterierna och de resurser som är avsatta.
Därefter får medborgarna möjlighet att rösta om vilka förslag som är viktigast att genomföra och de
förslag som medborgarna röstar fram som de mest prioriterade genomförs.
Modell och tillhörande process tillsammans med resultatet av utredningen beskrivs i bilaga 1.
Konsekvenser för barn och unga
Medborgarbudgetens kriterier skall vara i linje med relevanta styrande dokument. Det omfattar t ex
att hänsyn tas till barns bästa och barn och ungas delaktighet. Ett digitalt röstningsförfarande kan
uppmuntra barn och unga som inte annars deltar i samhället genom föreningsliv eller andra former
av organiserat deltagande, att engagera sig i den demokratiska processen som en
medborgarbudget medger.
Justerarsignaturer
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§ 193 fortsättning

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-08-11, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås enligt följande:
-

Redovisningen av utredningsuppdraget godkänns.
Förslaget till övergripande modell för arbetet med medborgarbudget för utveckling av mindre
orter och stadsdelar, enligt bilaga 1, godkänns.
Kommundirektören får i uppdrag att, i enlighet med modellen, utse en arbetsgrupp för beredning
och sammanställning av inkomna förslag.
Kommunstyrelsen ska, senast under kvartal 4 2022, utse en styrgrupp för arbetet med
medborgarbudget.

Dagens sammanträde
Anton Sejnehed (S), Lucas Lodge (M) och Lena Granath (V) yrkar bifall till förslaget.
Ingemar Lennartsson (KD) och Pontus Welin (L), Leif Axelsson (SD) och Jan Johansson (SD) yrkar
avslag till förslaget.
Ingemar Lennartsson (KD) och Pontus Welin (L) begär att få lämna en protokollsanteckning till
protokollet. Ordföranden godkänner detta.
Charlotte Sternell (C) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras till utvecklingsenheten i
enlighet med de två första styckena i motiveringen enligt bilaga. Charlotte Sternell (C) yrkar i andra
hand avslag till förslaget.
Ordföranden meddelar att först ska förstahandsyrkandet från Charlotte Sternell (C) om återremiss
med prövas. Kommunstyrelsen godkänner detta.
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att Charlotte Sternells (C) yrkande om
återremiss avslås, innebärande att ärendet ska avgöras idag.
Därefter meddelar ordföranden att förslaget från kansli- och utvecklingsenheten ska prövas mot
Ingemar Lennartsson (KD), Pontus Welin (L), Charlotte Sternells (C), Leif Axelsson (SD), Jan
Johansson (SD) avslagsyrkande. Kommunstyrelsen godkänner detta.
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen har beslutat bifalla
förslaget från kansli- och utvecklingsenheten och avslå avslagsyrkandena från Ingemar Lennartsson
(KD), Pontus Welin (L), Charlotte Sternell (C), Leif Axelsson (SD) och Jan Johansson (SD).
Votering begärs och verkställs.
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition:
Ja-röst för bifall till kansli- och utvecklingsenhetens förslag
Nej-röst för avslag till kansli- och utvecklingsenhetens förslag
Med 8 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla kansli- och
utvecklingsenhetens förslag. Omröstningsresultatet framgår av sidan 10.

Justerarsignaturer
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§ 193 fortsättning

Protokollsanteckning från Ingemar Lennartsson (KD) och Pontus Welin (L)
Liberalerna och Kristdemokraterna yrkar avslag på samtliga punkter till förslag till beslut. Grunden i
vårt avslagsyrkande handlar om att vi anser att det är en felaktig process som kommunen initierar
för att komma fram till önskat resultat. Vi anser att den korrekta och mest lämpliga vägen är genom
andra kanaler som t.ex. olika samhällsföreningar och/eller medborgarförslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kansli- och utvecklingsenheten, 2022-08-11
Bilaga 1: Förslag till övergripande modell för arbetet med medborgarbudget för utveckling av mindre
orter och stadsdelar
Bilaga 2: Underlag budget

Skickas till
För åtgärd:
Utvecklingsenheten

För kännedom:
Förvaltningsledningar, samtliga förvaltningar

Justerarsignaturer
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§ 193 fortsättning

Votering ärende § 193
Ja= Bifall till kansli- och utvecklingsenhetens förslag
Nej= Avslag till kansli- och utvecklingsenhetens förslag
Nr

Ledamot

Tjänstgörande ersättare

Ja

Nej

1.

Anita Hultgren (S)

X

2.

Anton Sejnehed (S)

X

3.

Yvonne Bergvall (S)

X

4.

Ingela Ottosson (M)

X

5.

Lucas Lodge (M)

X

6.

Rolf Lindström (M)

X

7.

Jan Johansson (SD)

X

8.

Leif Axelsson (SD)

X

9.

Pontus Welin (L)

X

10. Ingemar Lennartsson (KD)

X

11. Charlotte Sternell (C)

X

12.

X

Lena Granath (V)

13. Andreas Erlandsson (S)

X
SUMMA

Justerarsignaturer

Avstår

8

5
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Dnr KS 2022/000803-1

Ansökan om medel från Trafikverket gällande
medfinansiering av cykelväg vid Fredriksbergs
Herrgård
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner att en ansökan till Trafikverket görs för medfinansiering av ny GC-väg
vid Fredriksbergs Herrgård.

Ärendet
Möjlighet finns att söka medfinansiering på upp till 50 % från Trafikverket, för åtgärder på
kommunala GC-vägar. Sista dag för ansökan är den 15 september 2022. Utvecklingsenheten har
tillsammans med Tekniska kontoret identifierat sträckan mellan Södra vägen och Norra vägen som
lämplig med utgångspunkt från de kriterier som Trafikverket använder vid utvärdering av
ansökningar, se bild nedan. Sträckan omfattar ca 900 m GC-väg, varav ca 300 m av befintlig
vägsträcka behöver breddas för att möjliggöra åtgärd.
Då en ny förskola planeras i området, har behov identifierats sedan tidigare av att anlägga en GCväg för att säkerställa trafiksäkerhet i samband med gång- och cykeltransporter till och från
förskolan. En trafiksäker GC-väg kommer också att möjliggöra för barn och unga som bor i
närliggande bostadsområden att ta sig säkert med cykel till fotbollsplaner vid Herrgårdsvägen. Under
2024 kommer O-ringen genomföras inom området. För att undvika en byggarbetsplats under
pågående event, finns stora fördelar med att anlägga vägsträckan redan 2023, vilket är ett krav för
de medel som nu utlyses. Tanken är också att kommunalt VA ska dras till fastigheter utefter
vägsträckan i samband med bygge av GC-väg.
En budgetkalkyl har tagits fram för den planerade vägsträckan, se tabell nedan.
Kostnadspost
GC-bana
Gatubelysning
Bro över Döderhultsbäcken
Breddning av gata, 300 m
Ombyggnad korsning Norra vägen
Ombyggnad korsning Södra vägen
Oförutsedda kostnader, 10 %
Byggherrekostnad, 15 %
Summa

SEK
2 200 000
585 000
1 500 000
250 000
100 000
250 000
450 000
665 000
6 000 000

I det fall medfinansiering erhålls från Trafikverket, kommer utvecklingsenheten att inkomma med
förslag om omfördelning av investeringsbudget för 2023 för att finansiera resterande delar av GCvägen.

Källa: Oskarshamns kommuns WebbGIS.

Justerarsignaturer
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§ 194 fortsättning

Bakgrund
Trafikverket har bjudit in länets kommuner att söka statlig medfinansiering för investeringar bland
annat i det kommunala gång- och cykelvägnätet för år 2023. Sökta åtgärder ska genomföras år
2023. Åtgärder för vilka statlig medfinansiering söks måste därför vara tillräckligt förberedda i den
kommunala planeringen.
Sista ansökningsdag för åtgärder som ska genomföras är 15 september 2022. Utskick om beslut
görs i oktober 2022. Sista datum för slutredovisning av beviljade åtgärder är 15 november.
Utbetalning av statlig medfinansiering sker i december 2023. Bidraget för 2023 är enligt inriktningen i
den regionala transportinfrastrukturplanen för Kalmar län ca 5 Mkr för gång-och cykelåtgärder.
Trafikverkets prioriteringsgrunder vid beviljande av medel:
 Åtgärder som bidrar till att utveckla och binda samman nationella och regionala cykelleder
 Åtgärder som främjar tillgängligheten för gång- och cykel till viktiga hållplatslägen och
knutpunkter för kollektivtrafik
 Åtgärder som främjar barn och ungas cyklande
 Åtgärder som förbättrar olycksdrabbade cykelvägar och stråk
Konsekvenser för barn och unga
Att anlägga en GC-väg förväntas få positiva konsekvenser på barns och ungas möjligheter att själva
cykla och gå trafiksäkert från hemmet till förskola, skola och fritidsaktiviteter.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-08-10, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås att kommunstyrelsen
godkänner att en ansökan till Trafikverket görs för medfinansiering av ny GC-väg vid Fredriksbergs
Herrgård.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-08-16, § 135, beslut enligt förslaget från kansli- och
utvecklingsenheten.

Dagens sammanträde
Utvecklingschef Ulrika Zetterberg föredrar ärendet och svarar på frågor.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från arbetsutskottet och finner att kommunstyrelsen
beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Skickas till
För åtgärd:
Utvecklingschefen
För kännedom:
Tekniska kontoret/Gatuchefen
Bildningsförvaltningen
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Dnr KS 2022/000897-2

Yttrande- Samråd vindpark Grönskog i Mönsterås
kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommundirektörens yttrande godkänns och översänds till Mönsterås kommun och SR Energy inför
upprättande av ansökan och fortsatt prövningsprocess gällande vindpark Grönskog.

Ärendet
SR Energy har under våren 2022 upprättat ett samrådsunderlag för en vindkraftspark om upp till 8
kraftverk strax söder om kommungränsen vid Emsfors. Kommunstyrelsen har att beakta
mellankommunala frågor i den översiktliga planeringen och lämnar inför kommande
prövningsprocess yttrande avseende hänsynstagande för bebyggelse i Emsforsområdet.

Yttrande från kommundirektören
Oskarshamn kommun har tagit del av samrådsunderlag och Mönsterås kommuns yttrande
avseende innehåll och fördjupningar i kommande MKB och ansökan för den planerade
vindkraftparken benämnd ” Vindpark Grönskog”.
Utifrån samrådshandlingarna och samrådsredogörelsen kan vi konstatera att de flesta frågor med
anknytning till natur och friluftsliv berörts, men saknar en diskussion om närhet till och eventuella
störningar för boende framför allt i form av buller och skuggbildning.
I det specifika fallet kommer Emsfors och i viss mån Påskallavik vara tätorter som berörs betydligt
mer än tätorter och bostäder i Mönsterås kommun. De närmaste bostadshusen i Oskarshamns
kommun ligger under 1000 m från förslaget områdesgräns. Området för utbyggnad sammanfaller
dessutom i mindre uträckning med Mönsterås kommuns vindbruksplan utpekade områden för
storskalig vindkraft och kräver då ett större hänsynstagande till landskapsbild och konkurrerande
intressen.
I förslag till ny vindbruksplan för Hultsfred satte en gräns om 1500 m från närmaste bostad till
områdesgräns. I Oskarshamn kommuns plan förutsätter detaljplan vid etableringar närmare än 2 km
från tätort. Tilläggas bör ju att både Oskarshamn och Mönsterås planer tillkom för mer än 10 år
sedan och utveckling – och storleken- på verken har varit betydande. Högre verk kan ge större
påverkan även om de blir färre.
Vi emotser en fortsatt mellankommunal dialog kring riktlinjer och hänsynstaganden i våra
gränstrakter, frågor som vi förutsätter att SR Energy och sedan även Mönsterås kommun och
Länsstyrelsen bevakar i kommande prövning om tillåtlighet och vetobeslut.

Justerarsignaturer
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§ 195 fortsättning
Konsekvenser för barn och unga
Utifrån att FN:s barnkonvention nu är svensk lag, är barn och ungas roll som rättighetsbärare
ytterligare stärkt. Ett barnrättsperspektiv ska genomsyra all samhällsplanering. Barn och ungas
livsmiljöer bör därför särskilt vägas in i den fortsatta processen och tas i beaktande.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-08-12, från kommundirektören föreslås att kommundirektörens yttrande
godkänns och översänds till Mönsterås kommun och SR Energy inför upprättande av ansökan och
fortsatt prövningsprocess.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-08-16, § 137, beslut enligt förslaget från
kommundirektören.

Dagens sammanträde
Kommundirektör Henrik Andersson föredrar förslaget till yttrande och svarar på frågor.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från arbetsutskottet och finner att kommunstyrelsen
beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-08-12, kommundirektören
Bilaga: Översiktskarta vindpark
Bilaga: Samrådsmöte
Bilaga: Samrådsunderlag sid 1-20
Bilaga: Samrådsunderlag sid 21-41
KSAU 2022-08-16, § 137

Skickas till
Mönsterås kommun
SR Energy
För kännedom:
Samhällsbyggnadskontoret

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-08-23
§ 196

Sida 15

Dnr KS 2022/000896-1

Satsning på restaurerad väg och VA-utbyggnad på
Nötö
Kommunstyrelsens beslut
1. Förslaget till hållbar VA-lösning och vägförbättring på Nötö, i samarbete med föreningen IF
Stjärnan, godkänns.
2. Tekniska nämnden/tekniska kontoret får i uppdrag att i samråd med IF Stjärnan genomföra
föreslagna satsningar.
3. Finansiering av projektet sker genom att ianspråkta medel om 1100 tkr från kommunstyrelsens
investeringsbudget för oförutsedda ändamål 2022 och överföra dessa till Tekniska nämndens
inventeringsbudget för gator och vägar.

Ärendet
På förslag från Fritidskontoret och Tekniska kontoret lyfts frågan om en satsning på Nötö.

Förslag till hållbar VA-lösning och vägförbättring på Nötö
IF Stjärnan bedriver föreningsverksamhet och en naturcamping på Nötö i Påskallavik. Vatten och
avloppslösningen är inte tillräckligt tillfredställande och vägen ner till området behöver upprustningKommunen som markägare arrenderar ut området och i avtalet står bland annat att föreningen ska
ta skälig kostnad för vägens förvaltning. Arrendeavtalet inklusive avgift omförhandlas årligen.
Idag finns en anslutningspunkt ca 500 m vid gränsen för VA-verksamhetsområdet för Påskallavik.
Anslutningsavgiften för denna punkt är erlagd av kommunens fastighetskontor i samband med att
verksamhetsområdet utökades för ett antal år sedan.
Den kalkylerade kostnaden för VA-arbetet med avlämnande av ledningar vid föreningens klubblokal
är 750 tkr. Utöver detta kommer vägen att behöva läggas om efter VA-schakten till ett beräknat
värde om 350 tkr.
Förslaget är att kommunen, för att säkra miljön med ett godkänt avlopp och tillgång på bra vatten,
och samtidigt bidra till en bättre väg satsa 1 100 tkr på Nötö. Satsningen innebär också en satsning
på naturturism och besöksnäring och kan bidra till att utveckla Nötö i enlighet med liggande förslag
på översiktlig planering i området runt Påskallavik.
Föreningen görs delaktiga i projektet och får genom en betydande standardhöjning av väg samt VAledningar en ny arrendeavgift, som omförhandlas efter att projektet är klart och slutredovisat.
Tekniska kontoret föreslås få uppdraget att i samråd med föreningen genomföra föreslagna
satsningar.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-08-23

Sida 16

§ 196 fortsättning
Konsekvenser för barn och unga
Miljöåtgärder som att säkerställa att kommunalt vatten och avlopp ger en generationsnytta.
Föreningen som påverkas positivt av satsningen har ett stort barn- och ungdomsarbete som kan
fortsatt utvecklas. Att upprätthålla och utveckla campingverksamhet i naturskön miljö har positiva
effekter på barn, vuxna och familj. I en tidigare genomförd dialog med unga i Påskallavik har
området lyfts fram som viktigt för unga att vistas i. Beslutet kan därmed enbart ses ge positiva
konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-08-19, från kommundirektören föreslås enligt följande:
-

Förslaget till hållbar VA-lösning och vägförbättring på Nötö i samarbete med IF Stjärnan
godkänns.

-

Tekniska nämnden/tekniska kontoret får i uppdrag att i samråd med IF Stjärnan genomföra
föreslagna satsningar.

-

Finansiering av projektet sker genom att ianspråkta medel om 1100 tkr från kommunstyrelsens
investeringsbudget för oförutsedda ändamål 2022 och överföra dessa till Tekniska nämndens
inventeringsbudget för gator och vägar.

Dagens sammanträde
Kommundirektör Henrik Andersson redogör för ärendet och svarar på frågor, enligt följande:
Behov att tillgodose:
- Ej godkänd VA-lösning
- Behov av vägupprustning
- Utveckling av badplats och tillskott naturturism
- Camping och besöksnäring
- Utveckling av Nötö
Förutsättningar:
- Arrende IF Stjärnan
- Anslutning betald och avsättning förberedd
- Investering i ledning och gata, överföring från KS oförutsedda till Tekniska nämnden
Detta föreslås göras:
- VA ca 500 meter i vägens sträckning, 750 tkr
- Väg görs iorndning efter schakt, 350 tkr
Yvonne Bergvall (S), Ingemar Lennartsson (KD) och Pontus Welin (L) yrkar bifall till förslaget från
kommundirektören.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kommundirektören och finner att kommunstyrelsen
beslutar bifalla detta.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-08-23

Sida 17

§ 196 fortsättning

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommundirektör, 2022-08-11

Skickas till
För åtgärd:
Tekniska nämnden/tekniska kontoret
Kommunstyrelsens kansli

För kännedom:
Bildningsnämnden
Fritidskontoret
Förvaltningsekonomen KS-verksamheter

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-08-23
§ 197

Sida 18

Dnr KS 2022/000822-1

Förslag till Markanvisningsavtal Bocken 5
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Förslaget till Markanvisningsavtal, enligt bilaga 1, godkänns.

Ärendet
Hansa Bygg AB har sedan tidigare vunnit markanvisningstävlingen för fastigheten Bocken 5, bilaga
1. Exploatören har för avsikt att uppföra 20 stycken lägenheter fördelade på 1-4 rum och kök i
ytstorlekarna 35-98 kvm. Det kommer också att finnas fyra stycken radhus integrerade i byggnaden
på 100-160 kvm. Parkeringsplatserna, 20 stycken, är förlagda i markplan under den upplyfta gården,
se bilaga 2.
För fastigheten gäller en äldre detaljplan. Kommunen kommer tillsammans med Exploatören att
arbeta fram en ny detaljplan som möjliggör byggnationen av tävlingsförslaget på fastigheten.
Efter det att detaljplanen vunnit laga kraft och efter de eventuella justeringar som behöver göras på
tävlingsförslaget har exploatören möjlighet att i ett separat köpekontrakt förvärva fastigheten och
uppföra bostäderna.
Köpeskillingen är bestämd till 1 700 kronor/kvm BTA, vilket motsvarar ett preliminärt försäljningspris
om 4 641 tkr.
Kommunen kommer under hösten 2022 att bekosta och utföra en miljöteknisk undersökning av
fastigheten. Visar det sig att marken är förorenad kommer kommunen att marksanera området.
Förslag till Markanvisningstal finns i bilaga 1.

Konsekvenser för barn och unga
Nya bostäder byggs vilket kommer att ge barnfamiljer möjlighet till ett bra centralt boende med
närhet till goda busskommunikationer vilket kommer att gynna barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-08-04, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås att förslaget till
Markanvisningsavtal godkänns.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår, 2022-08-16, § 136, beslut enligt förslaget från kansli- och
utvecklingsenheten.

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

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-08-23

Sida 19

§ 197 fortsättning

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kansli- och utvecklingsenheten, 2022-08-04
Bilaga 1: Förslag till Markanvisningsavtal
Bilaga: Anmälan för markanvisningstävling Bocken 5
Bilaga 2: Karta och bilder med gestaltning 1-3
KSAU 2022- 08-16, § 138

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-08-23
§ 198

Sida 20

Dnr KS 2022/000650-2

Yttrande - Remiss av Miljömålsberedningens
delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck
Kommunstyrelsens beslut
Yttrandet från kansli- och utvecklingsenheten godkänns och översänds till Miljödepartementet som
Oskarshamns kommuns yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala
klimatavtryck.

Ärendet
Miljömålsberedningen har tagit fram ett delbetänkande kring Sveriges globala klimatavtryck som är
ute på remiss till den 19 september 2022. Miljömålsberedningens uppdrag har varit att föreslå en
samlad strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion med ambitionen att nå en
klimatmässigt hållbar konsumtion på ett kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt effektivt sätt.

Bakgrund
En sammanfattning av innehållet i delbetänkandet framgår av följande stycken:
Av miljömålsberedningens delbetänkande framgår att klimatförändringarna är ett allvarligt och
växande hot mot mänskligheten. Forskare bedömer att ett förändrat klimat har djupgående
konsekvenser för människors hälsa, ekosystem och världsekonomin. Sverige är sårbart för
klimatförändringar redan i dag. Under senare år har vi upplevt särskilt varma sommarmånader med
långvarigt höga temperaturer, svår torka, omfattande bränder, vattenbrist och sämre skördar.
Sveriges klimat har också i vissa områden blivit mer nederbördsrikt med översvämningar och höga
flöden som följd. Till de hotade ekosystemen hör bland annat Östersjön, som potentiellt kan
påverkas av klimatförändringar. Mildare vintrar ökar också risken för att Sverige får fler
skadeorganismer och smittbärare.
Dagens svenska samhälle har byggts upp och anpassats till ett visst klimat. När klimatet förändras
får det konsekvenser som medför risk för skada på många centrala funktioner såsom fysisk
planering och bebyggelse, kommunikationer och transportinfrastruktur, skogsbruk, jordbruk, samt
vatten- och energiförsörjning. Sverige förväntas också påverkas indirekt av det förändrade klimatet,
till exempel till följd av ökad migration, ökad risk för våldsamma konflikter, försämrad
livsmedelsförsörjning, och ökad risk för pandemier. Effekter av globala klimatförändringar riskerar
också att störa produktion och transporter runt om i världen, vilket kan få en omfattande påverkan på
den svenska importen. Risken för stigande kostnader som relaterar till förändringar i väder,
nederbörd, skyfall, extrema temperaturer, torka och bränder, ökar när temperaturen stiger. Flera
institut, inklusive FN:s klimatpanel IPCC, räknar med att de klimatrelaterade kostnaderna globalt
kommer att bli mycket stora.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-08-23

Sida 21

§ 198 fortsättning
Miljömålsberedningens uppdrag har varit att föreslå en samlad strategi för att minska klimatpåverkan
från konsumtion med ambitionen att nå en klimatmässigt hållbar konsumtion på ett kostnadseffektivt
och samhällsekonomiskt effektivt sätt. I delbetänkandet lämnas flera förslag på hur det
klimatpolitiska ramverket ska kunna få genomslag i offentlig upphandling:






ny resultatindikator om klimatkrav till regeringens mål för den offentliga upphandlingen,
ett etappmål inom miljömålssystemet att utsläppen från offentligt upphandlade varor och
tjänster ska minska snabbare än utsläppen från samhället i övrigt
en lagstadgad skyldighet för alla upphandlande myndigheter och enheter att beakta de
nationella klimatmålen i sin offentliga upphandling
metoder för uppföljning, tillsyn och statistik
en ny programutbildning för offentliga upphandlare med delar om klimat, utsläpp från
offentlig konsumtion och tillvägagångssätt för att minska utsläppen.

Yttrande från kansli- och utvecklingsenheten
Som delbetänkandet anger, kommer en betydande del av den samlade konsumtionens klimat- och
miljöpåverkan från offentlig konsumtion genom offentliga inköp. Upphandlingsmyndighetens
analyser visar, enligt remissmissivet, att den offentliga konsumtionen utgör ca 30 procent av den
totala klimatpåverkan till följd av konsumtion i Sverige. Inköp som kommuner gör för att bedriva sin
verksamhet står för nästan hälften av detta utsläpp. Oskarshamns kommun, i likhet med
miljömålsberedningen, understryker klimatfrågans allvar och vikten av handling. Kommunen ser
därför positivt på förslag som potentiellt kan medföra en minskad klimatpåverkan vid offentliga inköp.
Dock ställer sig kommunen avvaktande till den effekt som förslagen i det presenterade
delbetänkandet kan medföra i realiteten när det gäller beaktande av klimatmålen vid upphandling.
Förtydliganden behövs för att skapa en transparens och samsyn kring vad kravet innebär för den
enskilda upphandlande myndigheten. Det är av största vikt att den offentliga konsumtionen blir
hållbar även ur ett ekonomiskt perspektiv. Oskarshamns kommun poängterar därför behovet av att –
ur ett bredare samhällsperspektiv – synliggöra hinder och genomföra åtgärder för att möjliggöra för
kommuner och andra offentliga inköpare att konsumera hållbart ur alla perspektiv. Under en
omställningsperiod kan det komma att behövas incitament exempelvis genom ekonomiskt stöd till
kommuner som ställer om till en cirkulär konsumtion.
Konsekvenser för barn och unga
Givet allvaret i de klimatförändringar som sker och den samlade forskarskarans bedömning av vilka
konsekvenser de kan medföra, förväntas yttrandet från Kansli- och utvecklingsenheten inte medföra
några negativa konsekvenser för unga och barn.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-08-10, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås att yttrandet från
kansli- och utvecklingsenheten godkänns och översänds till Miljödepartementet som Oskarshamns
kommuns yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår, 2022-08-16, § 138, beslut enligt förslaget från kansli- och
utvecklingsenheten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-08-23

Sida 22

§ 138 fortsättning

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-08-10, kansli- och utvecklingsenheten
Bilaga: SOU- Sveriges globala klimatavtryck
Bilaga: Remissmissiv MMB
KSAU 2022-08-16, § 138

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-08-23
§ 199

Sida 23

Dnr KS 2022/000696-2

Yttrande - Samråd förslag till översiktsplan för
Borgholms kommun
Kommunstyrelsens beslut
Yttrandet från kansli- och utvecklingsenheten godkänns och översänds till Borgholms kommun som
Oskarshamns kommuns yttrande över remissmissiv för förslag till översiktsplan 2040.

Ärendet
Borgholms kommun har tagit fram ett förslag till Översiktsplan. Samråd pågår under tiden 1 juni
till 31 augusti 2022. Översiktsplanen ska vägleda beslut om hur mark- och vattenområden ska
användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Alla kan lämna skriftliga
synpunkter under samrådstiden. Förslaget till ny översiktsplan finns tillgängligt på
www.borgholm.se/oversiktsplanering.

Yttrande från kansli- och utvecklingsenheten
Borgholms kommun har i många avseenden liknande förutsättningar som Oskarshamns kommun.
Förslaget till översiktsplan tar sin utgångspunkt i att utveckla kommunen med de fördelar som finns i
en liten kommun, såsom möjlighet att skapa ett inkluderande samhälle, attraktiva boendemiljöer,
goda kommunikationer, en levande landsbygd och att värna vattnet.
Som framgår av förslaget till översiktsplan, finns i Borgholms kommun ett ömsesidigt beroende av
andra kommuner i regionen. Borgholms kommun har av geografiska skäl ett tydligt och konkret
beroende till Mörbylånga kommun. Både Oskarshamn och Borgholms kommuner har ett gemensamt
beroende till Kalmar kommun som regionalt utgör en nod när det gäller utbildning, sjukvård,
infrastruktur och kommunikation, m.m. Kalmar kommun är också viktig för både Borgholms och
Oskarshamns kommuner i det gemensamma arbetet att stärka regionen ur ett arbetsmarknads- och
bostadsperspektiv. För Oskarshamns del är färjetrafiken till Byxelkrok en viktig del av
besöksnäringen. Möjligheten att resa utan bil växlas upp genom Borgholms och Mörbylångas
historiskt sett stora satsning på cykelturism och cykelinfrastruktur.
Som Borgholms kommun konstaterar, kan ingen kommun ensam lösa frågor som till exempel den
allmänna statusen på Östersjön. Här behöver vi samarbeta för att åstadkomma förändring. I
Östersjön och specifikt Kalmarsund finns många och ibland motstående intressen. Omställningen till
fossilfri elproduktion har medfört att intresset för vindkraft ökat de senaste åren. Varken Oskarshamn
eller Borgholms kommuner har områden för havsbaserad vindkraft utpekade i Kalmar sund. Vid
revideringar av befintliga vindbruksplaner ser Oskarshamns kommun möjlighet till en tät dialog.
Vindkraftverk som uppförs längs med fastlandskusten och längs Ölands västra kust kan komma att
synas från Oskarshamn respektive Borgholm.
Oskarshamns kommun ser också möjligheter till samverkan i frågor som gynnar ett ökat kollektivt
resande och ett minskat resande med bil. Tillgång till produktiv jordbruksmark poängteras i förslaget
till översiktsplan, och 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.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-08-23

Sida 24

§ 199 fortsättning
Konsekvenser för barn och unga
Som Ölands nordligaste kommun har Borgholms kommun en självklar påverkan även på
Oskarshamns kommuns barn och unga. De synpunkter som framförs syftar till att stärka regionen ur
flera perspektiv, vilket indirekt får positiva konsekvenser även för barn och unga. Samverkan kring
färjetrafik förväntas gynna möjligheten även för unga att besöka olika kulturevenemang eller uppleva
den karakteristiska Öländska naturen.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-08-10, från kansli-och utvecklingsenheten föreslås att yttrandet från
kansli- och utvecklingsenheten godkänns och översänds till Borgholms kommun som
Oskarshamns kommuns yttrande över remissmissiv för förslag till översiktsplan 2040.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår, 2022-08-16, § 139, beslut enligt förslaget från kansli-och
utvecklingsenheten.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kansli-och utvecklingsenheten, 2022-08-04
Bilaga: Remissmissiv Borgholms kommun

Skickas till
Borgholms kommun

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-08-23
§ 200

Sida 25

Dnr KS 2022/000371-5

Redovisning från socialnämnden av uppdrag inför
beslut om särskilda satsningar- Samverkan med
arbetsförmedlingen om språkutbildning
Kommunstyrelsens beslut
Socialnämndens redovisning av utredningsuppdraget, enligt SN 2022-06-22, § 74, godkänns.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-22. § 77, om att dela ut ett antal utredningsuppdrag med syfte
att utreda förutsättningar inför beslut om kommande särskilda satsningar. Socialnämnden fick då
följande uppdrag:
Socialnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på hur samverkan kan utvecklas med
Arbetsförmedlingen för att erbjuda timanställda vikarier utbildning i Svenska.
Socialnämnden beslutade 2022-06-22, § 74, att godkänna förvaltningens utredning och överlämna
tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen som nämndens svar på utredningsuppdraget.

Socialnämndens redovisning (SN 2022-06-22, § 74)
Socialförvaltningen har en väl upparbetad samverkan med Arbetsförmedlingen och andra aktörer för
att säkra framtida kompetensförsörjning och flera projekt bedrivs med fokus på språkkunskaper. När
det gäller specifikt samverkan rörande timanställda med behov av utbildning i svenska så omfattas
inte det av Arbetsförmedlingens uppdrag, eftersom de personerna redan har en anställning.
Socialförvaltningen ser därför att möjligheten att ytterligare utöka samverkan specifikt kring den
nämnda målgruppen är begränsad och förespråkar därför att samverkan med andra aktörer kan
utvecklas och förstärkas.
Konsekvenser för barn och unga
Enligt SN 2022-06-22, § 74, bedöms redovisningen av utredningsuppdraget inte få några direkta
konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-08-04, från kansli-och utvecklingsenheten föreslås att socialnämndens
redovisning av utredningsuppdraget, enligt SN 2022-06-22, § 74, godkänns.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår, 2022-08-16, § 140, beslut enligt förslaget från kansli-och
utvecklingsenheten.

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

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-08-23

Sida 26

§ 200 fortsättning

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kansli-och utvecklingsenheten, 2022-08-04
SN 2022-06-22, § 74
KS 2022-03-23, § 77
KSAU 2022-08-16, § 140

Skickas till
För kännedom:
Socialnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-08-23
§ 201

Sida 27

Dnr KS 2022/000371-7

Redovisning från bildningsnämnden av uppdrag inför
beslut om särskilda satsningar- Problematisk
skolfrånvaro
Kommunstyrelsens beslut
Bildningsnämndens redovisning av utredningsuppdraget, enligt BN 2022-06-08, § 69, godkänns.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-22. § 77, om att dela ut ett antal utredningsuppdrag med syfte
att utreda förutsättningar inför beslut om kommande särskilda satsningar. Bildningsnämnden fick då
följande uppdrag:
Bildningsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheterna att ta fram nya modeller för att arbeta
med elever som har en problematisk skolfrånvaro. Utredningen ska redogöra för möjligheterna att i
en överenskommelse med regionen hitta nya samverkansformer för att förenkla och förbättra arbetet
med och runt elever med problematisk skolfrånvaro.
Bildningsnämnden beslutade 2022-06-06, § 69, att godkänna redovisningen av uppdraget och
överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.

Redovisning av uppdrag (BN 2022-06-08, § 69)
Samtalsstöd, samverkan och samarbete är viktigt i främjandet av skolnärvaro. Rutinen för ökad
skolnärvaro följs där utredningar och kartläggningar sker som kan leda till att medarbetare i
elevhälsan gör insatser och samverkar med barn- och ungdomshälsan, barn- och
ungdomspsykiatrin samt råd och stöd. Vikten av att elevhälsans medarbetare deltar och driver frågor
på elevhälsoteammöten utifrån rutinen är viktigt.
Samordnad individuell plan, SIP, ger möjligheter till samverkan och delaktighet där aktörer
tillsammans med vårdnadshavare och eleven upprättar en plan med lösningar som fungerar för den
enskilda eleven. Regelbundna möten tills eleven är tillbaka stabilt och regelbundet i skolan är av
största vikt. Antal SIP har ökat och alltfler ärende har hamnat hos barn- och ungdomspsykiatrin. Idag
har vi inte resurser i form av kurator och skolsköterska för medverkan på samtliga SIP. Mer resurser
skulle möjliggöra medverkan.
Omställningen till nära vård innebär att vi flyttar fokus till att arbeta mer personcentrerat,
sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande. Förbättrad samverkan mellan elev, vårdnadshavare,
skola, socialtjänst och region kan leda till tidig upptäckt och snabbare insatser. Arbetet med nära
vård kan innebära att ansvarsfördelning och fördelningen av resurser behöver ses över.
Professioner som arbetar med barn och unga fångar upp riskelever/riskfamiljer/klienter tidigare och
har verksamma metoder för att arbeta förebyggande. Arbetet bör vara intensivt och vid behov även
bedrivas i hemmet. Olika aktörer samverkar tillsammans med eleven och vårdnadshavare och flera
insatser sker samtidigt.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-08-23

Sida 28

§ 201 fortsättning
Framåtsyftande arbetssätt är att utbilda medarbetare inom neuropsykiatriska funktionsvariationer för
att öka förståelsen och få kunskap då det är vanligt förekommande att elever som har en
problematisk skolfrånvaro har en neuropsykiatrisk funktionsvariation. Kostnaden för en sådan
utbildning är 2 000 kr per medarbetare. För central och lokal elevhälsa innebär det cirka 50
medarbetare.
Ett förbättringsområde är att planera för regelbundna avstämningar skola, barn- och
ungdomshälsan, barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten för att stämma av nuläget och
utvärdera.
Föräldrautbildningen Förälder: förebild och lots är viktig att hålla i då den över tid kan ge
vårdnadshavare fler verktyg i deras föräldraroll.
Vi ser att kulturaktiviteter kan påverka en god hälsa och därför har ett samarbete mellan elevhälsa
och kulturen inletts. Syftet är att fler elever med problematisk skolfrånvaro ska kunna delta i
kulturskolans verksamhet. Vårdnadshavare gör ansökan och information till dem ska ske på
exempelvis SIP eller andra möten där vårdnadshavare och elev deltar. Elevhälsan ska också
upplysa vårdnadshavare om att den här möjligheten finns. Detta möjliggör att elever med
problematisk frånvaro hamnar i ett bättre mående som påverkar skolnärvaron positivt.
För att kunna arbeta med skolproblematisk frånvaro ännu mer aktivt och bedriva hälsofrämjande
insatser i högre grad än idag behövs fler resurser i form av exempelvis en tjänst som skolsköterska
och en tjänst som kurator. Det skulle möjliggöra att arbeta övergripande med alla skolor och att
kunna agera där vi ser behov. Idag är det inte möjligt att lämna en skola för att arbeta på en annan
under en längre tid. Mer resurser skulle möjliggöra för arbete där behov kring skolproblematisk
frånvaro förekommer mest. Det skulle även möjliggöra andra hälsofrämjande insatser och att
samverkan kan ske i ännu högre grad. En tjänst av en av professionerna skolsköterska eller kurator
innebär en kostnad på 750 tkr per helår.

Konsekvenser för barn och unga
Enligt BN 2022-06-08, § 69:
Rutin för ökad skolnärvaro följs med tidiga insatser i skolan, vilket innebär att eleven fångas upp i ett
tidigt skede och blir sedd.
Olika aktörer samverkar tillsammans i en samordnad individuell plan med eleven och
vårdnadshavare och fler insatser sker samtidigt, vilket ger en helhetssyn med stabilitet och trygghet
för eleven. När inte skolsköterska eller kurator deltar blir det en brist som kan få en mindre gynnsam
effekt mot eleven.
Samverkan i nära vård där ett proaktivt arbete sker med fokus på hälsofrämjande insatser där barn
och unga kan fångas upp tidigt leder till ökat psykiskt välbefinnande.
Föräldrautbildningen ger vårdnadshavare verktyg som är gynnsamma i hemmet och påverkar i sin
tur eleven till en tryggare hemmiljö
Samarbetet mellan elevhälsan och kulturverksamheten kan leda till ökat välmående genom att
elever med skolproblematisk frånvaro ges möjligheter till aktiviteter inom kulturen. Kulturrådet kan
stötta familjer som inte har den ekonomiska möjligheten. Dock vet vi inte idag hur stort söktryck det
kommer att bli och hur många familjer som kan få den ekonomiska stöttningen så att eleven kan
gynnas av detta. Vi ser dock att en kulturell upplevelse på schemat kan förändra den problematiska
skolfrånvaro genom att eleven får utöva ett intresse som kan väcka lust och nyfikenhet till att lära.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-08-23

Sida 29

§ 201 fortsättning

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-08-04, från kansli-och utvecklingsenheten föreslås att
bildningsnämndens redovisning av utredningsuppdraget, enligt BN 2022-06-08, § 69, godkänns.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår, 2022-08-16, § 141, beslut enligt förslaget från kansli-och
utvecklingsenheten.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-08-04, kansli- och utvecklingsenheten
BN 2022-06-08, § 69
KS 2022-03-22, § 77
KSAU 2022-08-16, § 141

Skickas till
För kännedom:
Bildningsnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-08-23
§ 202

Sida 30

Dnr KS 2022/000371-9

Redovisning från bildningsnämnden inför beslut om
särskilda satsningar - Undersköterskeutbildning
Kommunstyrelsens beslut
Bildningsnämndens redovisning av utredningsuppdraget, enligt BN 2022-06-08, § 70, godkänns.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-22. § 77, om att dela ut ett antal utredningsuppdrag med syfte
att utreda förutsättningar inför beslut om kommande särskilda satsningar. Bildningsnämnden fick då
följande uppdrag:
Bildningsnämnden får i uppdrag att utreda hur Komvux kan bidra till att medarbetare som idag är
anställda inom omsorgerna men inte har en undersköterskeutbildning ska kunna erbjudas att
studera detta och samtidigt få validera vissa kunskaper. Uppdraget ska ske i samverkan med
socialförvaltningen och vård- och omsorgscollege.
Bildningsnämnden beslutade 2022-06-08, § 70, att godkänna redovisningen av uppdraget och
överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.

Redovisning av uppdrag (BN 2022-06-08, § 70)
Bildningsförvaltningen har identifierat två huvudsakliga sätt att erbjuda undersköterskeutbildning för
anställda inom omsorgerna.
Ett sätt är att erbjuda vårdbiträdesutbildning med möjlighet för eleverna att därefter gå
påbyggnadsutbildning till undersköterska. Från och med höstterminen 2022 kommer Komvux att
erbjuda detta. Vårdbiträdesutbildningen tar två år att genomföra. Vårdbiträdesutbildning är vanligen
på 800 poäng, men omfattningen på den planerade vårdbiträdesutbildningen är 700 poäng eftersom
svenska 1 inte ingår i utbildningen. Elevernas kunskaper i svenska kan vara på olika nivå, så en
individuell planering för varje elevs svenskstudier görs. För att bli undersköterska ska man läsa 1500
poäng, det blir alltså 800 poäng som återstår efter slutförd vårdbiträdesutbildning.
Påbyggnadsutbildningen tar cirka 40 veckor av heltidsstudier att genomföra. Utbildningen kan läsas
på plats på Komvux, tillsammans med elever på vård- och omsorgsprogrammet. Motsvarande
utbildning kan också läsas på distans via MOA lärcentrum.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-08-23

Sida 31

§ 202 fortsättning
Det andra sättet att erbjuda hela undersköterskeutbildningen är studier på distans via MOA
lärcentrum. Utbildningen sker helt på distans och det finns redan idag ett flertal studerande från
Oskarshamns kommun på MOA. Många började studera när äldreomsorgslyftet infördes i somras.
Studierna kan ske på 25, 50 och 100 procents studietakt. Om medarbetaren inte tidigare har läst
svenska 1 och samhällskunskap så tar utbildningen till undersköterska 75 veckor vid heltidsstudier.
Enligt uppgift från studie- och yrkesvägledare, har de flesta som studerar på distans arbetat länge
inom vården och kan få sin APL (arbetsplatsförlagt lärande) validerad av MOA lärcentrum inom de
områden som eleven har arbetat och har kunskap om. Själva utbildningstiden förkortas inte när
eleverna validerar sin APL, men de har möjlighet att då arbeta istället. Eleverna får APL-uppgifter
som de ska göra även om de validerat själva praktikdelen. Eleverna gör tre APL-perioder och det är
inte säkert att de kan validera samtliga perioder. Det kan vara fallet om de till exempel ska göra APL
på sjukhuset eller på en vårdcentral. Under utredningen har det också framgått att det finns
svårigheter att få tillgång till APL-platser inom regionens verksamhet.
Bildningsförvaltningen har, i enlighet med uppdraget, samverkat med socialförvaltningen och vårdoch omsorgscollege. Vård- och omsorgscollege framförde att ”inom en sammanhållen utbildning,
exempelvis vård- och omsorgsutbildningen får ingen APL valideras bort i kurserna om utbildningen
bedrivs med statsbidraget Regionalt yrkesvux. Detta framgår av den förordning som gäller för
statsbidraget.” Detta är viktigt att ha i åtanke vid utformningen av undersköterskeutbildning och
valideringsmöjligheter.
I samverkan med socialförvaltningen, och för att inte försvåra det redan ansträngda rekryteringsläget
inom omsorgen, rekommenderar bildningsförvaltningen att man i största möjliga mån undviker
studiestarter under semesterperioderna, specifikt mellan vecka 24 och 33.
Kommunens kostnad för elever som läser via MOA lärcentrum är 20 kronor per poäng.
Undersköterskeutbildningen omfattar 1 500 poäng. En plats på en undersköterskeutbildning kostar
alltså 30 000 kronor, förutsatt att eleven inte har någon tidigare utbildning såsom
vårdbiträdesutbildning. Undersköterskeutbildningen för medarbetare inom omsorgerna föreslås vara
betald. Då får kommunen räkna med en ytterligare kostnad på 22 639 kronor per person och månad.
Kostnaden motsvarar en genomsnittlig månadslön för en medarbetare utan
undersköterskeutbildning.
Oskarshamns kommuns utbildningar till undersköterska samt MOA lärcentrums utbildning leder fram
till ett diplom från VO-college.

Konsekvenser för barn och unga
Enligt BN 2022-06-08, § 70:
Ärendet berör i första hand vuxna, men barn kan indirekt beröras positivt av att vuxna i deras närhet
får bättre utbildnings- och karriärmöjligheter. Några negativa konsekvenser för barn och unga
bedöms inte föreligga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-08-04, från kansli-och utvecklingsenheten föreslås att
bildningsnämndens redovisning av utredningsuppdraget, enligt BN 2022-06-08, § 70, godkänns.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår, 2022-08-16, § 142, beslut enligt förslaget från kansli-och
utvecklingsenheten.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-08-23

Sida 32

§ 202 fortsättning

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-08-04, kansli- och utvecklingsenheten
BN 2022-06-08, § 70
KS 2022-03-22, § 77

Skickas till
För kännedom:
Bildningsnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-08-23
§ 203

Sida 33

Dnr KS 2022/000877-3

Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Strandagården
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Stiftelsen Strandagården läggs till
handlingarna.
2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
Jäv
Jan Johansson (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av beslutet.

Ärendet
Årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelse 2020 för Stiftelsen Strandagården har inkommit
till kommunen.
Kommunfullmäktige har att ta ställning till frågan om att bevilja ansvarsfrihet för den tid revisionen
omfattar.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte få några konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-08-17, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås enligt följande:
-

Årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Stiftelsen Strandagården läggs till
handlingarna.
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kansli- och utvecklingsenheten. 2022-08-17
Bilaga: Årsredovisning Stiftelsen Strandagården 2021
Bilaga: Revisionsberättelse
Skrivelse- Beträffande årsredovisningens avlämnande

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-08-23
§ 204

Sida 34

Dnr KS 2022/000049-1

Kommundirektören informerar
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras som mottagen.

Dagens sammanträde
Kommundirektör Henrik Andersson redogör för aktuella frågor i kommunens verksamheter, enligt
följande:
-

Sommarperioden
Allmänna valen
Mottagande av flyktingar från Ukraina
Kommande budgetmöte med förvaltningschefer och förvaltningsekonomer
Krissamverkan
Statusuppdatering utredning av ny Arena
Det särskilda boendet Hultgårdsvägen 7 i Misterhult har öppnat
Studiebesök från kommunledning och tekniska förvaltningen inför O-ringen genomfördes i
Uppsala under juli månad
Fiberutbyggnad Jämserum
Avverkningar vid Eckern
Nya översiktsplanen – inväntar fortsatt yttrande från Länsstyrelsen
Detaljplan Kvastmossen
Dialog med Trafikverket- cykelväg Glaboinfarten
Natura 2000- Fågelskyddsområde, Länsstyrelsen har bjudit in till informationsträff under augusti
månad

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

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-08-23

Sida 35

§ 205

Anmälningsärenden
Nedanstående anmälningsärenden noteras som anmälda.


KS 2021/000068

Beslut: Förvaltningsrätten förtursförklaring



KS 2022/000003

Rapport från Länsstyrelsens uppföljning miljöbalkstillsyn



KS 2022/000317

Beslutsexpediering BN - Ombyggnation och renovering av
lokal på Påskallavikskolan



KS 2022/000317

Beslutsexpediering BN 220608 - Månadsuppföljning per
april 2022



KS 2022/000317

Beslutsexpediering BN 220608 - Regelverk för förskola och
fritidshem – Revidering



KS 2022/000317

Beslutsexpediering BN 220608 - Riktlinjer för
Oskarshamns kommuns utebadplatser och
sommarsimskolor vid utebadplatser – Revidering



KS 2022/000317

Beslutsexpediering BN - Ramar för körkortsstipendium Bkörkort på Oscarsgymnasiet – Revidering



KS 2022/000770

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse
Kommunförbundet Kalmar län



KS 2022/000793

Information: Faktura avseende återbetalning till
Kärnavfallsfonden



KS 2022/000959

Avtal Sommarföretag Oskarshamn 2022

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-08-23

Sida 36

§ 206

Anmälan av delegationsbeslut
Nedanstående delegationsbeslut noteras som anmälda.


KS 2020/001076

Yttrande - Remiss samråd SBN 2020/000010 Detaljplan för
Dragskär 1:5 m.fl. fastigheter (omg nr 2)
Delegat: Utvecklingschefen



KS 2022/000215

Delegationsbeslut Räddningstjänsten mellan 2022-06-08
och 2022-08-16

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

