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Dnr KS 2018/000023-53

Fastställande av dagordning
Arbetsutskottets beslut
Utskickad dagordning fastställs.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/000477-3

Driftbudget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021 för
kommunstyrelsens verksamheter definitiv
Arbetsutskottets beslut
1. Budgeten för kommunstyrelsens verksamhet fastställs till 95 562 mkr för 2019, 93 562 mkr för
2020 och 91 562 mkr för 2021.
2. Konsekvensbeskrivningarna, exklusive feriearbeten, översänds till budgetberedningen.
3. Kommundirektören får i uppdrag att till kommunstyrelsens arbetsutskott i december återkomma
med förslag på budget för de olika verksamheterna inom kommunstyrelsen.
4. Information om medlemskap noteras som mottagen. Frågan om medlemskap ska tas upp på
kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober.
5. Kommundirektören får i uppdrag att till kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober återkomma
med en redovisning av förvaltningsövergripande kostnader.
6. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram underlag på hur kommunens resurser för
kommunikation kan samordnas.
7. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram underlag på hur kommunens resurser för HR kan
samordnas.
8. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram underlag på hur kommunens resurser för
ekonomihantering kan samordnas.

Ärendet
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-12-15 ska kommunstyrelsens arbetsutskott bereda
kommunstyrelseförvaltningens, tillväxt- och näringslivskontorets samt kommundirektören och
kommunstyrelsens kanslis budgetförslag.
Förslag till driftbudget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021 har upprättats utifrån de förutsättningar
kommunstyrelsen beslutade om den 20 mars 2018, § 56, driftbudgetramar 2019-2021.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 144 fortsättning

Ärendets behandling
Vid arbetsutskottets sammanträde 2018-06-05, § 109, förelåg upprättade budgetförslag till
behandling. Arbetsutskottet beslutade följande:
-

Informationen om driftbudget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021 för kommunstyrelsens
verksamheter noteras som mottagen.

-

Kommundirektören får i uppdrag att konsekvensbeskriva en ramminskning om 5 miljoner
kronor för kommunstyrelsens kansli, tillväxt- och näringslivskontoret och
kommunstyrelseförvaltningen.

-

Funktionerna som näringslivschef och landsbygdsutvecklare ska inte ingå i
konsekvensbeskrivningen, likaså de medel som kommunfullmäktige har ”öronmärkt” för
utveckling av mindre tätorter, landsbygd och skärgård, samt för miljöarbete. Redovisning ska
ske vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-08-07.

-

Kommundirektören får i uppdrag att göra en översyn av servicecenter med syfte att minska
kostnaderna. Redovisning ska ske vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde
2018-08-07.

-

Kommundirektören får i uppdrag att göra en översyn över de förvaltningsövergripande
kostnaderna som idag belastar flera nämnder. Redovisning ska ske vid kommunstyrelsens
arbetsutskotts sammanträde 2018-08-07

-

Kommundirektören ska vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-08-07
presentera en genomförandeplan för respektive förslag.

-

Kommundirektören får i uppdrag att göra en översyn av de medlemskap som Oskarshamns
kommun har, samt vilka kostnader och uppsägningstider som är kopplade till respektive
medlemskap.

-

Redovisning ska ske vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-08-07.

Vid arbetsutskottets sammanträde 2018-08-07, § 126, redovisade kommundirektör Rolf Persson
resultatet av de uppdrag som arbetsutskottet beslutade 2018-06-05, § 109. Arbetsutskottet
beslutade följande:
-

Redovisningen noteras som mottagen.
Ärendet ska återupptas vid arbetsutskottets extra sammanträde 2018-08-27.

Efter ett ordförandebeslut flyttades arbetsutskottets extra sammanträde 2018-08-27 till tidpunkten för
arbetsutskottets ordinarie sammanträde 2018-09-04.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 144 fortsättning

Dagens Sammanträde
Kommundirektör Rolf Persson svarar på frågor om det redovisade förslaget till genomförandeplan.
Anton Sejnehed (S) yrkar för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet följande:
-

Budgeten för kommunstyrelsens verksamhet fastställs till 95 562 mkr för 2019, 93 562 mkr för
2020 och 91 562 mkr för 2021.

-

Konsekvensbeskrivningarna, exklusive feriearbeten, översänds till budgetberedningen.

-

Kommundirektören får i uppdrag att till kommunstyrelsens arbetsutskott i december återkomma
med förslag på budget för de olika verksamheterna inom kommunstyrelsen.

-

Information om medlemskap noteras som mottagen. Frågan om medlemskap ska tas upp på
kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober.

-

Kommundirektören får i uppdrag att till kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober återkomma
med en redovisning av förvaltningsövergripande kostnader.

-

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram underlag på hur kommunens resurser för
kommunikation kan samordnas.

-

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram underlag på hur kommunens resurser för HR kan
samordnas.

-

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram underlag på hur kommunens resurser för
ekonomihantering kan samordnas.

Mathias J Karlsson (L) och Lennart Hellström (M) yrkar bifall till Anton Sejneheds (S) förslag.
Ordföranden ställer proposition på Anton Sejneheds (S) yrkande och finner att arbetsutskottet
beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande med tillhörande bilagor, kommunstyrelseförvaltningen, 2018-05-28
- Bilaga 1 Verksamhetstext, finansiella mål och löften.docx
- Bilaga 2 Konsekvensbeskrivning 2019-2021 KSF.docx
- Bilaga 3 Konsekvensbeskrivning 2019-2021 ToN.docx
- Bilaga 4 Utveckling och effektivisering av verksamheterna 2019-2021 KSF.docx
- Bilaga 5 Utveckling och effektivisering av verksamheterna 2019-2021 ToN.docx
- Bilaga 6 Omföring budget ekonomiadministratör KSF.docx
- Bilaga 7 Omföring budget utvecklingsledare ToN och KoK.docx
- Bilaga 8 Taxor och avgifter KSF.pdf
- Bilaga 9 Taxor och avgifter ToN.pdf
- Bilaga 10 Samverkansprotokoll KSF.pdf
- Bilaga 11 Samverkansprotokoll ToN.pdf
- Bilaga 12 KSAU-protokoll.pdf
- Bilaga 13 Samverkansprotokoll KSF tillkommande ärende.pdf
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-08-07, § 126
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-06-05,§109
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Dnr KS 2016/000906-4

Information- Växla försörjningsstöd till jobb återkoppling
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras som mottagen

Ärendet
Förvaltningschef på Tillväxt- och näringslivskontoret Mats Johansson informerar om det pågående
projektet inom arbetsmarknadsenheten ”Växla försörjningsstöd till jobb”. I redovisningen presenteras
resultat efter att en första grupp med försörjningsstödstagare genomgått ett år med
lönesubventionerade anställningar inom projektet.

Dagens sammanträde
Förvaltningschef på Tillväxt- och näringslivskontoret Mats Johansson informerar om det pågående
arbetet ”Växla försörjningsstöd till kommunala jobb”. I redovisningen presenteras resultat efter att en
första grupp med försörjningsstödstagare genomgått ett år med lönesubventionerade anställningar
inom projektet.
-

-

Finansiering har bestått av tre delar: Inlöst försörjningsstöd 6600 kr/månad (IFO,
socialförvaltningen) statlig subvention (nystartsjobb ca 11 000 kr/månad),
arbetsmarknadsenhetens budget ca 10 000 kr/månad.
Nystartsjobb- subventionerade tjänster via arbetsförmedlingen som genererar A-kassa efter 12
månader.
De första 11 i insatsen, 7 kvinnor och 4 män.
63,3 % av deltagarna har varit utrikesfödda.
Resultatet av det första året är mycket positivt.
Engagerade tjänstepersoner har jobbat hårt.
Gott samarbete mellan de olika parterna i arbetet.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018- 08-30
Kommunstyrelsen, 2016-12-20, § 279

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/000634-3

Information från Samhällsbyggnadskontoret- Budget
och kostnader för bostadsanpassning
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras som mottagen

Ärendet
Förvaltningschef på Samhällsbyggnadskontoret Lena Saksi informerar om budget och kostnader för
bostadsanpassning.

Dagens sammanträde
Förvaltningschef Lena Saksi, administrativ chef Kerstin Åbinger och miljö-och byggchef Kristina
Erlandsson informerar om handläggningsprocessen för bostadsanpassningsbidrag och
kostnadsutveckling över tid.
Behovet av bostadsanpassningsbidrag varierar mellan åren och är svårt att förutse. Det kan bli en
kombination av flera större ombyggnadsprojekt och hissar, som under innevarande år, medan andra
år huvudsakligen består av mindre åtgärder som spisvakter, handtag i duschen, ramper och trösklar.
Under innevarande år, 2018, har kostnaderna ökat, och ryms inte inom
samhällsbyggnadsnämndens ram.
Ordföranden ställer proposition på att informationen kan noteras som mottagen och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden 2018-05-15, § 68

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/000851-1

Information- Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras som mottagen.

Dagens sammanträde
Rektor/chef för Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling Bengt Karlsson informerar om aktuella
händelser och statistik inom Novas olika verksamhetsområden utbildning, forskning och
affärsutveckling enligt följande:
-

Statistik över antal studerande, antal externa tentor (tydlig ökning), andel beviljade YHansökningar.
Statistik över antal utvärderade idéer och antal uppstartade företag efter företagarskolan inom
Atrinova affärsutveckling (30 % av deltagarna har startat företag).
Utvecklingsprojekt Atrinova/Nova/Universiteten.

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

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/000276-1

HR-chefen informerar
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras som mottagen.

Dagens Sammanträde
HR-chef Monica Bergh informerar om aktuella händelser och projekt inom HR-verksamheten enligt
följande:
- Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka något, främst inom den längre sjukfrånvaron.
Socialförvaltningen ligger fortsatt högre än övriga förvaltningar.
- Organisationsförändringar inom HR-avdelningen och ekonomiavdelningen pågår.

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

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/000008-3

Mark- och exploateringsstrategen informerar 2018
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras som mottagen.

Dagens Sammanträde
Mark-och exploateringsstrateg Göran Landenius informerar om aktuella händelser och mark-och
exploateringsprojekt.
Ordföranden ställer proposition på att informationen kan noteras som mottagen och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2018/000718-2

Remiss - remittering av energimarknadsinspektionens
rapport Samhällsekonomiska analyser vid investering
i stamnät för el - Yttrande
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
Yttrandet från kommunstyrelsens kansli antas som Oskarshamns kommuns svar på
Energimarknadsinspektionens rapport ”Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnät för
el, Ei R2018:06.

Ärendet
Regeringskansliet, Miljö- och energidepartementet, har remitterat Energimarknadsinspektionens
rapport ”Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el, Ei R2018:06, till
Oskarshamns kommun för yttrande.

Bakgrund
Regeringen gav i juni 2017 Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag att fastställa riktlinjer för
samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid byggandet av överföringskapacitet för el. Det
övergripande syftet med uppdraget är att förbättra beslutsunderlaget vid stamnätsinvesteringar så
att de projekt som genomförs är lönsamma för samhället.

Yttrande
Oskarshamns kommun har, tillsammans med ytterligare ett antal kommuner i Småland och
Blekinge, arbetat för att markförläggning i högre grad ska användas vid de pågående
förstärkningarna av Svenska kraftnäts stamnät genom Småland. De lösningar som föreslås av
Svenska kraftnät är luftburen överföringsteknik. En lösning som kommuner, markägare, LRF och
andra intressenter har motsatts sig. Orsaken är i huvudsak de stora markintrång som ledningarna
innebär för berörda markägare. Motargumentet från Svenska Kraftnät vid val av luftburen
överföringsteknik är att kostnaderna för luftledning är betydligt lägre och att driftsäkerheten är högre.
Oskarshamns kommun kan konstatera att den föreliggande utredningen om samhällsekonomiska
analyser vid investeringar i stamnätet för el innebär att annat teknikval än luftburna ledningar inte
kan komma i fråga om inte det föreligger osedvanliga förutsättningar som höga markvärden eller
tekniska komplikationer t.ex. när en ledning ska korsa annan infrastruktur. I analysmodellen ingår att
väga ingår att väga in lokala intrångseffekter, miljöeffekter mm. Oskarshamns kommun anser att det
finns en risk att allt för stark betoning av samhällsekonomiska underlag kan undergräva
allmänhetens tilltro till myndigheter om den tillämpas alltför ekonomiskt och tekniskt.
Oskarshamns kommun vill understryka och bejaka ett av utredningens huvudsyften, som är att
förbättra beslutsprocessen och underlagen för beslutsprocessen vid stamnätsinvesteringar och väga
alternativa lösningar. En målsättning som för övrig sammanfaller med Trafikverkets arbetsmetod
Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) inför infrastrukturinvesteringar.

Justerarsignaturer
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§ 150 fortsättning
I analysmodellen finns redovisat modeller för så kallade lokala intrångsmodeller. Dessa utgår från
Lantmäteriets värderingshandbok. Oskarshamns kommun efterlyser en utredning om principerna
kring hur ersättningar vid markintrång ska ske. Vid vindkraftsprojekt tillämpas andra
ersättningssystem, vilket ger en kontinuerlig intäkt till markägaren över tid. Vad det ytterst handlar
om är hur naturresurser runt om i landet tas anspråk för nationens bästa och hur intrånget på ett
avgörande sätt ska komma landsbygdens välfärd till del. Det är här som oftast dessa investeringar
sker. Oskarshamns kommun vill även peka på att den nuvarande och framtida ersättningen, enligt
förslaget utgår från en kalkylperiod på 40 år. Stora delar av landets stamnät är äldre än 40 år, vilket
bör återspeglas i ersättningssystemet vid lokala intrång.
Oskarshamns kommun har av egen erfarenhet observerat att förändrade förhållanden för
markanvändningen runt kraftledningar kan ske över tid. En kraftledning kan vid byggandet ligga i en
skog på betryggande avstånd från bebyggelse, vilket utgör förutsättningen vid tecknandet av
ledningsrätt. Ett antal år senare har samhällsutvecklingen skapat behov av att ta marken runt
kraftledningen i anspråk som verksamhetsområde, och området detaljplaneläggs. I Oskarshamns
kommuns fall har ersättningen för markintrånget gått till föregående ägare 35 år tidigare. För att
kunna nyttja det detaljplanelagda området på planerat sätt måste markägaren (kommunen) bekosta
en ombyggnad av ledningen på den sträcka som passerar det planlagda området. Därmed
anpassas ledningen till de regler som i dag gäller enligt Elsäkerhetsverkets föreskriver. Regler som
tillkommit långt efter det att ledningsrätten tecknades. Detta innebär att den aktuella sträckan
belastas med en kostnad som inte ingår i några samhällsekonomiska analyser. Oskarshamns
kommun vill peka på att det, framförallt runt våra tätorter, finns kraftledningar med dolda framtida
kostnader, som utlöses först vid planläggning i samband expansion av tätortområden.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande från kommunstyrelsens kansli, 2018-08-27, föreslås att yttrandet från
kommunstyrelsens kansli antas som Oskarshamns kommuns svar på Energimarknadsinspektionens
rapport ”Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnät för el, Ei R2018:06.

Dagens sammanträde
Lars Ljung beskriver förslaget till yttrande från kommunstyrelsens kansli.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kommunstyrelsens kansli och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla det.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens kansli, 2018-08-29
- Bilaga: Energimarknadsinspektionen rapport ”Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i
stamnät för el, Ei R2018:06

Skickas till
Regeringskansliet
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Dnr KS 2018/000809-2

Stödköp av kött
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Tekniska nämndens ansökan om ekonomiska medel för stödköp av kött från lokala bönder
beviljas med 400 000 kr och finansieras med kommunstyrelsens budget för landsbygdsmedel.
2. Tekniska nämndens ansökan om utökade ekonomiska medel i budget 2019 för att kompensera
för eventuella prishöjningar på livsmedel skickas för vidare hantering i budgetberedningen.

Ärendet
Sommarvärmen och den extrema torkan på grund av utebliven nederbörd har lett till foderbrist med
konsekvens att bönder kan behöva nödslakta djur.
Tekniska kontoret har granskat befintliga livsmedelsavtal med avsikt att se över möjligheten att
stödköpa kött från lokala bönder. Tekniska kontoret har också undersökt vilka kyl-och
frysmöjligheter som finns för förvaring av eventuellt utökade mängder kött. Utredningen har visat att
det inte finns tillräckliga utrymmen att köpa in kött och frysa. Däremot är det möjligt att förändra
menyn så att det serveras kött ytterligare en måltid i veckan.
Vidare beskriver tekniska kontoret att den uteblivna nederbörden under sommarperioden kommer att
innebära prisökningar på både kött och spannmål framöver vilket får till konsekvens att kommunens
kostnader för matinköp ökar.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2018-08-13, § 124, att ansöka om ekonomiska medel
från kommunstyrelsen enligt följande:
-

Tekniska nämnden ansöker hos Kommunstyrelsen ekonomiska medel om 300 – 400 000 kronor,
om möjlighet och förutsättningar finns till att stödköpa kött av lokala bönder.
Tekniska nämnden vill även till Kommunstyrelsen ansöka om ytterligare ekonomiska medel inom
budgeten för 2019. Kostenhetens budget för 2019 kan komma att överskridas då konsekvensen
av sommarens värmebölja/torka kan komma att innebära prishöjningar för livsmedel.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande från kommundirektören, 2018-08-29, föreslås följande:
- Tekniska nämndens ansökan om ekonomiska medel för stödköp av kött från lokala bönder
beviljas och kostnaden hanteras i årsbokslutet för 2018.
-

Tekniska nämndens ansökan om utökade ekonomiska medel i budget 2019 för att kompensera
för eventuella prishöjningar på livsmedel skickas för vidare hantering i budgetberedningen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-09-04

Sida 15

§ 151 fortsättning

Dagens sammanträde
Andreas Erlandsson (S) yrkar bifall till förslaget med ändringen att tekniska nämndens ansökan om
ekonomiska medel för stödköp av kött från lokala bönder beviljas med 400 000 kr och att detta
finansieras med kommunstyrelsens budget för landsbygdsmedel.
Ordföranden ställer proposition på Andreas Erlandssons (S) yrkande och finner att arbetsutskottet
beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommundirektör och kansli, 2018-08-29
Tekniska nämndens arbetsutskott, 2018-08-13, § 124

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-09-04
§ 152

Sida 16

Dnr KS 2018/000007-1

Kommundirektören informerar 2018
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras som mottagen.

Dagens Sammanträde
-

-

Kommunal Oskarshamn har i en skrivelse till kommunen bland annat begärt att en
arbetsmiljökonsekvensbeskrivning, handlingsplan och åtgärdsplan för hur kommande
värmeböljor för personal på arbetsplatser i Oskarshamns kommun ska förebyggas, ska
upprättas. Kommundirektören informerar om att kommunals inkomna skrivelse ska besvaras.
Ny ekonomichef och ny biträdande ekonomisk chef, Torsten Nilsson och Tobias Åstrand.

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

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-09-04
§ 153

Sida 17

Dnr KS 2018/000654-2

Borgensförbindelse Kommuninvest 2018
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
1. Oskarshamns kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 23 januari 1996
(”Borgensförbindelsen”), vari Oskarshamns kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom
för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt
gäller samt att Kommuninvest äger företräda Oskarshamns kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2. Oskarshamns kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Oskarshamns kommun den
28 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det
fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Oskarshamns kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Oskarshamns kommun den
28 oktober 2011, vari Oskarshamns kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
4. Oskarshamns kommun utser kommunalrådet, kommunstyrelsens ordförande, Andreas
Erlandsson och kommundirektör Rolf Persson att för kommunens räkning underteckna alla
handlingar med anledning av detta beslut.

Bakgrund
Oskarshamns kommun är medlem i Kommuninvest ekonomiska förening. Föreningens upplåningsoch utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige
AB. För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden
återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat
tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests
samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Oskarshamns kommun
utfärdade sin borgenförbindelse den 23 januari 1996 och har bekräftat densamma genom beslut av
kommunfullmäktige den 12 oktober 2009.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, alternativt
från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av kommunfullmäktige. Giltighetstiden
för Oskarshamns kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till
att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse
borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att
Oskarshamns kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i
kommunfullmäktige.
För att förlänga borgensåtagandet ytterligare en tioårsperiod ska kommunfullmäktige således fatta
ovanstående beslut som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande samt därefter
underteckna en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-09-04

Sida 18

§ 153 fortsättning

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2018-08-09, från kommunstyrelseförvaltningen, föreslås följande:
-

Oskarshamns kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 23 januari 1996
(”Borgensförbindelsen”), vari Oskarshamns kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom
för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt
gäller samt att Kommuninvest äger företräda Oskarshamns kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.

-

Oskarshamns kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Oskarshamns kommun den
28 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det
fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

-

Oskarshamns kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Oskarshamns kommun den
28 oktober 2011, vari Oskarshamns kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat regleras, alltjämt gäller.

-

Oskarshamns kommun utser kommunalrådet, kommunstyrelsens ordförande, Andreas
Erlandsson och kommundirektör Rolf Persson att för kommunens räkning underteckna alla
handlingar med anledning av detta beslut.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelseförvaltningen, 2018-08-09,
- Bilaga Följebrev borgen, avtal Oskarshamns kommun
- Bilaga Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-09-04
§ 154

Sida 19

Dnr KS 2018/000696-2

Remissvar - uppdaterad regional digital agenda för
Kalmar län 2019-2020
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
Yttrandet från kommunstyrelseförvaltningen antas som Oskarshamns kommuns svar på remissen
uppdaterad digital agenda för Kalmar län 2019-2020.

Ärendet
Regionförbundet i Kalmar län och landstinget i Kalmar län ger Oskarshamns kommun möjlighet att
lämna synpunkter på förslag till en uppdaterad version av regional digital agenda.
Kalmar län antog i december 2014 en regional digital agenda – IT i människans tjänst. Denna
arbetades fram på regeringens uppdrag och i bred samverkan mellan länets aktörer. Agendan är ett
strategiskt långsiktigt dokument som presenterar hur Kalmar län på bästa sätt ska dra nytta av
digitaliseringens möjligheter. Utöver att teckna målbilder pekar den på behovet av ett stort antal
prioriterade insatser under perioden 2015 – 2020. Denna remiss gäller synpunkter på en uppdaterad
version som omfattar återstående tid, det vill säga 2019-2020.
Arbetet med att uppdatera agendan har, precis som tidigare, skett inom de fem temaområdena där
varje temagrupp tagit ansvar för att arbeta fram mål och insatser inom respektive område. Utöver
dessa har ett sjätte gemensamt område lagts till för att främja genomförandet av prioriterade
insatser i agendan.

Yttrande
Allmänt
Remisstiden över sommaren är olyckligt vald både med hänsyn till semesterperioden för tjänstemän
och att de politiska nämnderna har semesteruppehåll. Vidare har synpunkter framkommit om att den
regionala digitala agendan efter denna revidering skulle kunna gälla ytterligare något år.
Generellt är det många mål beskrivna. Om alla kommuner ska vara delaktiga i nätverk runt dessa
finns risk för att kommunens eget utvecklingsarbete blir lidande.
I övrigt bör någon korrekturläsa texten före den publiceras.

Dokumentets Inledning
Under inledningen hänvisas till tidigare utvärdering där vikten av att välja de insatsområden som har
störst påverkan på en gynnsam utveckling understryks. Dessa insatsområden bör beskrivas.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-09-04

Sida 20

§ 154 fortsättning

Område Kompetens
För att biblioteken ska kunna utvecklas mot e-serviceverkstäder krävs en annan fördelning av lokala
budgetmedel.
I mål 1.1 används begreppet innanförskap vilket är ett ovanligt ord. Förslagvis används begreppet
delaktighet i stället.
Mål 1.4 handlar om att verka för en jämnare könsfördelning på IT-utbildningar och detta är bra. Men
bristen på IT-kompetens generellt och svårigheten att rekrytera blir allt tydligare i länet, vilket
bekräftas från både kommuner, landsting och privata aktörer. Vi saknar Linnéuniversitets deltagande
i arbetsgruppen och en insats för hur vi kan öka tillgängligheten på högskoleutbildad IT-kompetens
generellt.
Under punkt 1.2.1 används begreppet kvalitetsnorm, innebörden av detta bör förtydligas. Vidare
under punkt 1.2.1 beskrivs ett antal grupper men rektor saknas. När det kommer till skolutveckling är
rektor oerhört viktigt. Vi brukar tala om ”inte utan min rektor”. Rektor leder kvalitetsarbetet och bör
finnas med.
Punkt 1.4.1, vi ser det som viktigt att göra ungdomar delaktiga i denna process.

Område E-hälsa
Punkt 3.2.1 och 3.2.2, om möjligt bör arbetsgrupper med liknande uppdrag konsolideras för att
kommunerna enklare ska kunna bemanna.
Punkt 3.3.2, vi har projekt OSKAR där kommunen, primärvården och slutenvården i Oskarshamn
samverkar. Innehållet i punkt 3.3.2 tangerar detta och om möjligt bör samma arbetsgrupp nyttjas för
att hålla nere antalet arbetsgrupper. Vidare är det många viktiga frågor som kommuncheferna ska
besluta om under 2019 och det är därför viktigt att de får stöd av experter samt att man alltid
diskuterar risker och konsekvenser innan beslut tas.

Område Näringsliv
Det bör förtydligas vad det innebär konkret för en kommun, att bygga upp kunskapscenter genom
klustret Digital Business.

Område Infrastruktur
Det finns förslag under kapitlet för infrastruktur som är både framåtsyftande och bra. Sett till
perioden fram till år 2020 som denna uppdatering sträcker sig, är den primära prioriteringen i
Oskarshamns kommun fiber på landsbygden och dessutom i de områden som av flera anledningar
är svårast. Detta parallellt med att tidigare möjliga bidrag via länsstyrelsen i princip är slut. En
nermontering av kopparnätet har också påbörjats vilket dessutom slår hårt mot landsbygden. Även
om de mer framåtsyftande aktiviteterna som föreslås är viktiga bör huvuddelen av resurserna fram
till år 2020 läggas på att lösa utmaningen med att förse resterande del av landsbygden med fiber.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-09-04

Sida 21

§ 154 fortsättning

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2018-09-04, från kommunstyrelseförvaltningen föreslås att yttrandet från
kommunstyrelseförvaltningen antas som Oskarshamns kommuns svar på remissen uppdaterad
digital agenda för Kalmar län 2019-2020.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelseförvaltningen, 2018-09-04
- Bilaga: Remiss- Uppdaterad digital agenda för Kalmar län 2019-2020
- Bilaga: Missiv- Uppdaterad digital agenda för Kalmar län 2019-2020

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-09-04
§ 155

Sida 22

Dnr KS 2018/000697-3

Remissvar - Regional bredbandsstrategi
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
Yttrandet från kommunstyrelseförvaltningen antas som Oskarshamns kommuns svar på remissen
handlingsplan regional bredbandsstrategi 2019-2025 för Kalmar län.

Ärendet
Regionförbundet i Kalmar län antog 2012 en regional bredbandsstrategi. Efter utvecklad policy från
EU, Connectivity for a Competitive Digital Single Market - Towards a European Gigabit Society”
(COM 2016/587) och en ny nationell bredbandsstrategi, Sverige helt uppkopplat 2025
(N2016/08008/D) samt med beaktande av marknadssituationen har en ny regional
bredbandsstrategi för Kalmar län till 2025 arbetats fram.
Den nya regionala bredbandsstrategin är ett handlingsprogram under den regionala
utvecklingsstrategin. Den regionala bredbandsstrategin har ett strategiskt regionalt perspektiv vilket
presenterar hur Kalmar län bör hantera bredbandsinfrastruktur och digital kommunikation för att
möjliggöra digitalisering och omställning i ett datadrivet hållbart samhälle. Utöver strategiska
perspektiv omfattas även ett antal prioriterade insatser under perioden 2019 – 2020.

Yttrande
Remisstiden över sommaren är olyckligt vald både med hänsyn till semesterperioden för tjänstemän
och att de politiska nämnderna har semesteruppehåll.
Generellt är innehållet i de tio strategiska vägvalen bra och framåtlutade. Innehållet i vägvalen går
dock i varandra, mycket av innehållet upprepas och vissa skrivningar är svårbegripliga. För att göra
strategin mer lättillgänglig för en bredare målgrupp bör den kortas ner till högst 10 sidor, konsolidera
vägvalen och göras mer lättläst.
Under rubriken ”Måluppfyllelse” omnämns delmål men dessa delmål är svåra att hitta. Om delmålen
är de mål som beskrivs i den regionala digitala agendan så har följande remissvar lämnats för
området ”Infrastruktur” i den regionala digitala agendan:
”Det finns förslag under kapitlet för infrastruktur som är både framåtsyftande och bra. Sett till
perioden fram till år 2020 som denna uppdatering sträcker sig, är den primära prioriteringen i
Oskarshamns kommun fiber på landsbygden och dessutom i de områden som av flera anledningar
är svårast. Detta parallellt med att tidigare möjliga bidrag via länsstyrelsen i princip är slut. En
nermontering av kopparnätet har också påbörjats vilket dessutom slår hårt mot landsbygden. Även
om de mer framåtsyftande aktiviteterna som föreslås i strategin är viktiga bör huvuddelen av
resurserna fram till år 2020 läggas på att lösa utmaningen med att förse resterande del av
landsbygden med fiber.”

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-09-04

Sida 23

§ 155 fortsättning

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2018-08-30, från kommunstyrelseförvaltningen föreslås att yttrandet från
kommunstyrelseförvaltningen antas som Oskarshamns kommuns svar på remissen handlingsplan
regional bredbandsstrategi 2019-2025 för Kalmar län.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-08-30, kommunstyrelseförvaltningen
- Bilaga - Missiv Remiss Handlingsprogram regional bredbandsstrategi för Kalmar län
- Bilaga - Remiss Regional bredbandstrategi för Kalmar län 2019-2025

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-09-04
§ 156

Sida 24

Dnr KS 2018/000751-6

Vänortsmöte i Middelfart, Danmark 27-29 september
Arbetsutskottets beslut
Gudrun Gustafsson (M) väljs till oppositionspartiernas representant på vänortsmötet.

Ärendet
Den danska vänorten Middelfart kommun har bjudit in de nordiska vänorterna till vänortsmöte den
27-29 september. Ett detaljprogram kommer i augusti.
Av inbjudan framgår följande:
-

Varje kommun deltar med 6 personer, varav 2 ungdomar 16-18 år.
Temat för mötet är ”Unga och klimatet”.
Deltagande representanter förväntas ha klimatfrågor och/eller ungdomsfrågor som sitt
arbets/intresseområde.
Deltagarna uppmanas komma med ett eget upplägg om klimatfrågor alt. klimat och unga eller att
kunna medverka i en paneldebatt/dialog om klimatfrågor.
Deltagande kommuner svara för sina egna resekostnader.

Svar ska lämnas till värdkommunen senast den 15 augusti.
Delegationens sammansättning behöver därför bestämmas så att ett beslut lämpligen kan tas i
samband med kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 augusti och om det bedöms så därefter
eventuellt konfirmeras i kommunstyrelsen den 21 augusti.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande från tillväxt- och näringslivskontoret, 2018-07-23, föreslås att delegationens
sammansättning beslutas av arbetsutskottets sammanträde 2018-08-07. Vidare att kostnaderna i
samband med vänortsmötet ska belasta vänortsanslaget i årets budget (10040).
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår, 2018-08-07, § 132, följande:
- Följande får i uppdrag att representera Oskarshamns kommun i samband med vänortsmötet i
- Middelfart…
- Kostnaderna i samband med vänortsmötet ska belasta vänortsanslaget i årets budget (10040).

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2018-09-04

Sida 25

§ 156 fortsättning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, 2018-08-07, § 132 att senast den 15 augusti ska
kommunstyrelsens kansli meddela Middelfart att Oskarshamns kommun kommer att delta i
vänortsmötet 27-29 september.
Kommunstyrelsen beslutar, 2018-08-21, § 165, följande:
- Magnus Larsson (C) väljs till representant från majoritetspartierna på vänortsmötet.
- Jan Johansson (SD) väljs till representant från oppositionspartierna på vänortsmötet.
- För uppdraget att representera kommunen på vänortsmötet utgår för politiska representanter
inte dagarvode eller ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
- Kommundirektören får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-19 ta fram
syfte och mål för delegationens deltagande på vänortsmötet.
- Kommundirektören får i uppdrag att utse övriga deltagare som representerar Oskarshamns
kommun på vänortsmötet.
- Kostnaderna i samband med vänortsmötet ska belasta vänortsanslaget i årets budget (10040).
En avsägelse av uppdraget inkommer från Jan Johansson (SD), 2018-08-23. En ny representant
från oppositionspartierna behöver därför väljas.

Dagens Sammanträde
Lennart Hellström (M) föreslår Gudrun Gustafsson (M) som representant för oppositionspartierna.
Ordföranden ställer proposition på Lennart Hellströms (M) förslag och finner att arbetsutskottet
beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-07-23, tillväxt-och näringslivskontoret
- Bilaga Vänortsmöte i Middelfart, Danmark 27-29 september
- Bilaga Avsägelse av uppdrag
- Bilaga Invitation venskabsbytræf 2018

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

