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Dnr KS 2018/001273-66

Fastställande av dagordning
Arbetsutskottets beslut
Utskickad dagordning fastställs.
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Dnr KS 2019/000928-1

Ansökan om medel ur Gösta och Karin Hedströms
donation 2019
Arbetsutskottets beslut
1. Till ansökningar som avser gemenskap, upplevelser och trygghet beviljas 3 460 750 kr, enligt
bilaga 1.
2. Till ansökningar som avser resor och utflykter beviljas ett belopp om 1 100 kr/deltagare som är
65 år och äldre upp till ett maxbelopp om 25 000 kr/förening/år enligt bilaga 1, totalt maxbelopp
177 334 kr. Före utbetalning ska ansökningarna kompletteras med uppgifter om resa/utflykt,
deltagare, ålder och ansvarig person.
3. De beviljade medlen ska utnyttjas senast 2020-12-31.
4. Denna paragraf förklaras för omedelbart justerad.

Ärendet
Bakgrund
Oskarshamns kommun mottog en gåva genom testamente efter Gösta och Karin Hedström 2011
(Ks 2011-05-17 §160). Efter mottagandet av gåvan beslutade kommunstyrelsen om förvaltningen
och riktlinjerna för hanteringen av gåvan (Ks 2012-03-20 §79). Beslutanderätten avseende
ianspråktagande av makarna Hedströms donation är delegerad till kommunstyrelsens arbetsutskott
(Ks 2013-01-22 §7). Under 2018 genomfördes en översyn av riktlinjerna för donationen och nya
riktlinjer antogs i KS 2018-06-19 §153. Den testamenterade gåvans storlek uppgår per 2019-10-31
till 21 mkr.
Sista ansökningsdag för årets ansökningar var den 31 augusti 2019. Den av kommunstyrelsen
utsedda beredningsgruppen har därefter tagit fram ett förslag till utdelning av medel ur donationen.
Utgångspunkten för bedömningarna har varit att tillgodose ändamålet enligt testamentet och de
riktlinjer som antogs i KS 2018-06-19 §153. Testamentet anger att donationen ska användas ”för
vård av behövande gamla med företräde för inom Döderhult boende”. Riktlinjerna förtydligar genom
att ange att bidrag kan lämnas till föreningar och organisationer i Oskarshamns kommun samt till
Oskarshamns kommuns verksamheter. Ändamålet ska vara hälsofrämjande och/eller ge ökat
välbefinnande, där deltagarna är 65 år eller äldre med företräde för boende i Döderhult. Bidrag kan
inte lämnas till ändamål som ingår i Oskarshamns kommuns budgeterade ordinarie verksamhet.
De ansökningar som föreslås beviljas har delats in i två grupper. Den första grupperingen avser
ansökningar gällande gemenskap, upplevelser och trygghet och den andra grupperingen avser resor
och utflykter. I båda fallen prioriteras gemensamma gruppaktiviteter och behov framför individuella.

Ansökningar 2018
För 2018 beviljades utbetalning av bidrag med 4,5 mkr. Av dessa har det t o m oktober månad
utbetalats 3,3 mkr. Träffpunkternas verksamhet har hittills fått 2,5 mkr och ca 800 tkr har gått till
andra aktiviteter. Det finns även ett fåtal aktiviteter som ännu inte utförts men som beräknas bli
utbetalda före årsskiftet.

Justerarsignaturer
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§ 174 fortsättning

Ansökningar 2019
I år har 35 ansökningar inkommit, med en sammanlagd summa om ca 8,9 mkr. I likhet med
föregående år handlar ansökningarna om bland annat träffpunkternas verksamhet, gemensamma
aktiviteter, utflykter och resor samt diverse inköp av varor och tjänster. Efter genomgång av
ansökningarna föreslår beredningsgruppen att 23 av de 35 inkomna ansökningarna beviljas medel
ur donationen. Se bifogat utdelningsförslag, bilaga 1.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2019-11-18, från kommunstyrelseförvaltningen föreslås följande beslut:
-

Till ansökningar som avser gemenskap, upplevelser och trygghet beviljas 3 460 750 kr, enligt
bilaga 1.

-

Till ansökningar som avser resor och utflykter beviljas ett belopp om 1 100 kr/deltagare som är
65 år och äldre upp till ett maxbelopp om 25 000 kr/förening/år enligt bilaga 1, totalt maxbelopp
177 334 kr. Före utbetalning ska ansökningarna kompletteras med uppgifter om resa/utflykt,
deltagare, ålder och ansvarig person.

-

De beviljade medlen ska utnyttjas senast 2020-12-31.

Dagens sammanträde
Socialnämndens ordförande Anna Lindqvist och ekonom Kerstin Nilsson redogör för ärendet.
Lena Granath (V) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelseförvaltningens förslag samt att denna paragraf
förklaras för omedelbart justerad och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, KSF, 2019-11-18
Förslag till utdelning Hedströms donation KSAU 2019-12-03

Skickas till
För åtgärd:
Kommunstyrelseförvaltningen, Ekonomiavdelningen

För kännedom:
Socialförvaltningen
Kommunala pensionärsrådet
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Dnr KS 2019/000927-1

Investeringsbudget 2021-2024 Kommunstyrelsens
verksamheter
Arbetsutskottets beslut
1. Investeringsbudget 2021 och verksamhetsplan 2022-2024 för kommundirektör och kansli
överlämnas till ekonomiavdelningen för sammanställning och till verksamhetsledningen för
bearbetning.
2. Investeringsbudget 2021 och verksamhetsplan 2022-2024 för kommunstyrelseförvaltningen
överlämnas till ekonomiavdelningen för sammanställning och till verksamhetsledningen för
bearbetning.
3. Investeringsbudget 2021 och verksamhetsplan 2022-2024 för tillväxt- och näringslivskontoret
överlämnas till ekonomiavdelningen för sammanställning och till verksamhetsledningen för
bearbetning.
4. Investeringsbudget 2021 och verksamhetsplan 2022-2024 för utvecklings- och
exploateringsområden överlämnas till ekonomiavdelningen för sammanställning och till
verksamhetsledningen för bearbetning.

Ärendet
Förslaget till investeringsbudget 2021-2024 har sin utgångspunkt i den verksamhetsplan som
beslutades av kommunfullmäktige i maj 2019 i samband med beslutet av investeringsbudgeten
2020-2023. Enligt investeringspolicyn ska alla nämnder bedöma sitt investeringsbehov.
Ekonomiavdelningen sammanställer nämndernas samtliga investeringar och skickar dem till
verksamhetsledningen för bearbetning. För investeringar i fastigheter har sedan tekniska nämnden
ett samordningsansvar och för IT-investeringar har kommunens IT-avdelning ett
samordningsansvar.
Ett sammanhållet förslag skickas sedan till budgetberedningen för förslag till beslut. Därefter
beslutar kommunstyrelsen i april och slutligen fastställer sedan kommunfullmäktige
investeringsbudgeten i maj.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2019-11-19, från ekonomiavdelningen föreslås följande beslut:
-

Investeringsbudget 2021 och verksamhetsplan 2022-2024 för kommundirektör och kansli
överlämnas till ekonomiavdelningen för sammanställning och till verksamhetsledningen för
bearbetning.

-

Investeringsbudget 2021 och verksamhetsplan 2022-2024 för kommunstyrelseförvaltningen
överlämnas till ekonomiavdelningen för sammanställning och till verksamhetsledningen för
bearbetning.
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§ 175 fortsättning
- Investeringsbudget 2021 och verksamhetsplan 2022-2024 för tillväxt- och näringslivskontoret
överlämnas till ekonomiavdelningen för sammanställning och till verksamhetsledningen för
bearbetning.
- Investeringsbudget 2021 och verksamhetsplan 2022-2024 för utvecklings- och
exploateringsområden överlämnas till ekonomiavdelningen för sammanställning och till
verksamhetsledningen för bearbetning.

Dagens sammanträde
Ekonom Kerstin Nilsson och förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen Morgan Olsson
redogör för förslaget.
Under behandlingen av ärendet föreslås vissa mindre justeringar av förslaget.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från ekonomiavdelningen tillsammans med föreslagna
justeringar och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Ekonomiavdelningen, 2019-11-19
Bilaga 1 Kommundirektör och Kansli förslag investeringsbudget 2021-2024
Bilaga 2 Kommunstyrelseförvaltningen förslag investeringsbudget avgift 2021-2024
Bilaga 3 Kommunstyrelseförvaltningen förslag investeringsbudget skatt 2021-2024
Bilaga 4 Tillväxt- och Näringslivskontorets förslag investeringsbudget 2021-2024
Bilaga 5 Utvecklings- och exploateringsområden förslag investeringsbudget 2021-2024

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Verksamhetsledningen via kommundirektören
Samtliga chefer inom kommunstyrelsens verksamheter
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Dnr KS 2019/000889-2

Genomlysning av IT-verksamheten
Arbetsutskottets beslut
1. Informationen noteras som mottagen.
2. Ärendet tas upp på kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-04.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-19, § 82 att förvaltningschefen för
kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag och kostnad på en utredning om
kommunens samlade IT-verksamhet. Utredningen ska fokusera på kommunens organisation, drift
och ambitioner med IT.
2019-06-19 lämnades ett tilldelningsbesked om att Oskarshamns kommun ger uppdraget för
utredningen till företaget PÅ i Stockholm AB.
På kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05 redovisar konsulter från PÅ resultatet från den
genomförda genomlysningen av kommunens samlade IT-verksamhet och det beslutas att ärendet
ska tas upp på kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-03.

Dagens sammanträde
IT-chef Tomas Karlsson och förvaltningschef på kommunstyrelseförvaltningen Morgan Olsson
redogör för det pågående analysarbetet utifrån den genomförda genomlysningen, enligt följande:
-

Genomlysningens fyra områden- Finansiering, strategier och styrdokument, organisation och
ansvar, digitalisering och samverkan.

-

Rapporten har presenterats och diskuterats i olika forum.

-

Olika delar inom den samlade IT-verksamheten. I den ena delen; daglig drift, service och
support, vidareutveckling IT-infrastruktur. I den andra delen; verksamhetsinnehåll,
informationssäkerhet, digitalisering- effektivisering/verksamhetsutveckling.

Andreas Erlandsson (S) föreslår att ärendet tas upp på kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-04.
Ordföranden ställer proposition på att informationen kan noteras som mottagen tillsammans med
Andreas Erlandssons (S) förslag och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Skickas till
IT-chefen
Förvaltningschef KSF
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Dnr KS 2019/000782-2

Återrapportering av internkontroll 2019kommunstyrelsens verksamheter
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Återrapporteringen av internkontrollen för kommunstyrelsens verksamheter som genomförts
enligt internkontrollplanerna 2019 för kommunstyrelsens verksamheter godkänns.
2. De kontrollpunkter som kvarstår enligt internkontrollplanen ska tas in i internkontrollplanen för
kommunstyrelsens verksamheter 2020.

Arbetsutskottets beslut
Internkontrollplanen för kommunstyrelsens verksamheter 2020 tas upp som ett informationsärende i
kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-14.

Ärendet
Sex områden har granskats av de beslutade sju områdena för internkontroll av kommunstyrelsen
verksamhet 2019. Av dem sju punkterna är en kommungemensam.

Bakgrund
Granskningsområden
Kommungemensam punkt – IT- och informationssäkerhet
Kontroll av genomförda utbildningar i informationssäkerhet genom e-learningverktyget nanolearning
har genomförts. Samtliga medarbetare har fått utbildningen i informationssäkerhet skickade till sig
via sina mejladresser
Kommunstyrelseförvaltningen: Av totalt 114 användare har 64 % av utskickade lektioner genomförts.
Tillväxt- och näringslivskontoret: Av totalt 39 användare har 74 % av utskickade lektioner
genomförts.
Granskningsområdet bedöms behöva kvarstå då det har ett VoR värde på 9 och andelen svarande
inte uppfyller målsättning.
Krishantering
Granskningen visar att de allra flesta känner till att en krishanteringsplan finns, men inte hur arbetet
eller organisationen fungerar. Medarbetarna känner inte att de har fått tillräcklig information om kris
och krishantering.
Slutsatsen blir att det hade varit önskvärt att ännu fler medarbetare haft övergripande kunskap om
krishantering. Punkten bör undersökas även kommande år då den har ett VoR värde på 12.
Granskningsområdet kvarstår.
Personalförsörjning
Granskning ej utförd.
Granskningsområdet kvarstår.
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§ 177 fortsättning
Registerförteckning enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Kontroll av förteckningar i det centrala register Draftit har genomförts.
Kommunstyrelseförvaltningen har 96 stycken ”behandlingar” registrerade i Draftit. Utav dessa 95 så
är cirka 85 % besvarade.
Tillväxt- och näringslivskontoret har 84 stycken ”behandlingar” registrerade i Draftit, Utav dessa 86
så är cirka 80 % besvarade.
Arbetet att hålla samtliga behandlingar som är registrerade i Draftit uppdaterade pågår och kommer
att kompletteras inom en snar framtid.
Granskningsområdet bedöms fungera och behöver ej kvarstå.
Hantering av sjukfrånvaro och rehabilitering
Granskningen visar att 70 procent av de svarande, sju av tio, svarar att de fått till sig kommunens
rehabiliteringsstöd för chefer. 60 procent svarar vidare att de läst och förstått.
Slutsatsen blir att det hade varit önskvärt att ännu fler svarat att de fått till sig samt använder stödet.
Granskningsområdet bör kvarstå då det har ett VoR värde på 9.
Hantering av frånvaro
14 slumpvisa kontroller har gjorts i besched samt med berörda chefer för att kontrollera om
medarbetares frånvaro, samt tillbakagång i arbete, rapporteras korrekt. Av dessa är 9 godkända och
är korrekt hanterade. I de resterande 5 kontrollerna har frånvaron ej blivit korrekt meddelad till lön. I
dessa fall har respektive chef kontaktas av berörd löneadministratör. Löneenheten kommer att
fortsätta bevaka området men då VoR - värdet är lägre än 9 behöver granskningsområdet ej kvarstå
på internkontrollplanen kommande år.
Direktupphandlingar
Granskning utförd av fem slumpvis utvalda direktupphandlingar, samtliga är genomförda inom
regelverket för direktupphandling i Oskarshamns kommun och LOU.
Granskningsområdet bedöms fungera och behöver ej kvarstå.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande från kommunstyrelseförvaltningen, 2019-11-07, föreslås att godkänna utförd
internkontroll för kommunstyrelsens verksamheter 2019 samt åter kontrollera de kontrollpunkter som
kvarstår enligt internkontrollplanen i internkontrollarbetet 2020.

Dagens sammanträde
Verksamhetsutvecklare Sara Olsson redogör för den utförda internkontrollen inom
kommunstyrelsens verksamheter under år 2019.
Andreas Erlandsson (S) föreslår att internkontrollplanen för kommunstyrelsens verksamheter år
2020 tas upp som ett informationsärende i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-14.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelseförvaltningens förslag tillsammans med förslaget
från Andreas Erlandsson (S) och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelseförvaltningen, 2019-12-10
- Bilaga Delrapport internkontroll - hantering av frånvaro 2019
- Bilaga Delrapport internkontroll - direktupphandling 2019
- Bilaga Delrapport internkontroll - hantering av sjukfrånvaro och rehabilitering 2019
- Bilaga Delrapport internkontroll - IT och informationssäkerhet 2019
- Bilaga Delrapport internkontroll - krishantering 2019
- Bilaga Delrapport internkontroll - personalförsörjning 2019
- Bilaga Delrapport internkontroll - Registerförteckning enligt personuppgiftslagen och
dataskyddsförordningen (GDPR)
- Bilaga Internkontrollplan med utfall kommunstyrelsens verksamheter 2019

Justerarsignaturer
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Dnr KS 2019/000978-1

Investering Kjellskulle i Figeholm
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att överföra 405 000 kronor från kommunstyrelsens oförutsedda
investeringsmedel till tekniska nämnden som finansiering för asfaltering av del av bandybanan i
Figeholm samt två belysningsmaster.

Ärendet
I samband med uppdraget i bildningsnämndens handlingsplan 2020 att minska föreningsbidragen
beslutade bildningsnämnden 2019-06-11, § 57, att dra in elbidraget om 450 000 kronor per år till BK
Bore för Kjellskulle bandybana. Detta har medfört att föreningen inte har ekonomi att hålla den
konstfrusna bandybanan öppen längre.
BK Bore har sedan beslutet arbetat med en plan för att göra ett omtag för anläggningen. Detta för att
inte hela anläggningen, som förutom bandybanan består av omklädningsrum, klubblokal och
mötesrum, också ska riskera att försvinna. Föreningen har kommit fram till att de vill skapa en helt
ny mötesplats för invånarna och föreningslivet i Figeholm med fokus på barn och unga. De delar
föreningen vill göra är följande:
- Skapa en asfalterad yta med belysning på bandybanan som kan användas till exempelvis
landhockey, inlines, tennis och spola mindre naturisbana på.
- Ovanvåningen i klubbhuset vill de bygga om för att få in fler föreningar som kan använda lokalen
vilket gör att andra lokaler i Figeholm kan bli lediga och användas till nya föreningar på orten.
- På bottenvåningen vill de iordningsställa lokalerna för att kunna bedriva en föreningsdriven
ungdomsgård.
Föreningen har träffat politiker och tjänstemän vid ett par tillfällen under sommaren och hösten och
presenterat dessa idéer. För att finansiera mötesplatsen önskar föreningen hjälp av Oskarshamns
kommun i form av ett engångsstöd. Detta ledde till att tjänstemän på bildningsförvaltningen och
tekniska kontoret fick i uppdrag att kostnadsberäkna åtgärderna ihop med föreningen, vilket har
mynnat ut i följande kalkyl:
- Asfaltsyta 60 x 40 meter:
- 2 belysningsmaster:
- Ny varmvattenberedare
- Nytt golv i ungdomsgården
- Inventarier/utrustning till ungdomsgården
- Material till bygg, ventilation, målning etcetera *)
- Renovering tak (byte pannor och plåt)
*) Arbetena sker via ideella krafter i föreningen

355 000 kr
50 000 kr
30 000 kr
85 000 kr
35 000 kr
40 000 kr
218 000 kr

Totalt

813 000 kronor
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Kommunstyrelsen föreslås finansiera 405 000 kronor, vilket motsvarar de delar som handlar om
asfaltsyta och belysningsmast, via kommunstyrelsens investeringsbudget för oförutsedda projekt.
Resterande del som handlar om renovering av klubblokalen och att iordningsställa ungdomsgården
om 408 000 kronor, kommer bildningsnämndens arbetsutskott ta beslut om vid ett sammanträde den
5 december, 2019. För att klara den årliga driften av klubblokalen framöver behöver föreningen inga
nya medel, eftersom det skötselbidrag föreningen för tillfället erhåller för lokalen fortsatt finns kvar att
söka årligen hos bildningsnämnden, förutsatt att föreningen fortsätter att bedriva
ungdomsverksamhet.
Under 2020 kommer Fritidskontoret att bygga det planerade utegymmet i Figeholm, mellan gamla
bandybanan, motionsslingan och spontanfotbollsplanen. Detta kommer att passa väl in i området
med den planerade mötesplatsen.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande från fritidschefen och kommundirektören, 2019-11-25, föreslås att
kommunstyrelsen beslutar att överföra 405 000 kronor från kommunstyrelsens oförutsedda
investeringsmedel till tekniska nämnden som finansiering för asfaltering av del av bandybanan i
Figeholm samt två belysningsmaster.

Dagens sammanträde
Kommundirektör Rolf Persson informerar om ärendet.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Fritidschef och Kommundirektör, 2019-11-25

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-12-03
§ 179

Sida 14

Dnr KS 2019/000968-1

Ny beläggning vid Norrån
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att överföra 55 000 kronor från kommunstyrelsens oförutsedda
investeringsmedel till tekniska nämnden som finansiering för ny beläggning på gångstråket runt
Norrån i Figeholm.

Ärendet
För att öka tillgängligheten till parkområdet och säkerheten på gångstråket runt Norrån i centrala
Figeholm, önskar Figeholms samhällsförening att beläggningen på gångstråket uppgraderas med
lämpligt material. Nuvarande underlag försvårar för rörelsehindrade, personer som har behov av
olika hjälpmedel och barnvagnar. Med ny beläggning kan parkområdet i högre grad utnyttjas, både
av invånare och besökare och för ytterligare evenemang.
Beräknad kostnad för material är ca 55 000 kronor och omfattar ogräsbekämpning, skrapning samt
utläggning av stenmjöl inklusive packning och material.
Inom ramen för Oskarshamns kommuns belysningsmiljon planerar tekniska kontoret att under år
2020 installera belysning längs nämnda gångstråk. I samband med detta arbete är det lämpligt att
anlägga ny beläggning.

Bakgrund
Projekt Norrån, Figeholm, startade 2006 och har engagerat föreningsliv och invånare i utveckling
och skötsel av området för att stärka näringslivet, inte minst besöksnäringen och öka platsens
attraktivitet för boende och besökare. Flera olika initiativ har genomförts för att kontinuerligt utveckla
området och området sköts till stor del av ideella krafter. Området används flitigt, inte minst i
samband med olika evenemang. I den lokala utvecklingsplanen för orten lyfter man behovet av
förbättringar av gångstråket för att skapa en attraktiv plats.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2019-11-25, från tillväxt-och näringslivskontoret föreslås att kommunstyrelsen
beslutar att överföra 55 000 kronor från kommunstyrelsens oförutsedda investeringsmedel till
Tekniska nämnden som finansiering för ny beläggning på gångstråket runt Norrån, Figeholm.

Dagens sammanträde
Landsbygdsutvecklare Kristina Hägg-Blecher informerar om ärendet och svarar på frågor.
Lena Granath (V) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från tillväxt- och näringslivskontoret och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla förslaget.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-12-03

Sida 15

§ 179 fortsättning

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Tillväxt- och näringslivskontoret, 2019-11-25

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-12-03
§ 180

Sida 16

Dnr KS 2019/000980-1

Renovering av Källströmsgården
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att överföra 45 000 kronor från kommunstyrelsens oförutsedda
investeringsmedel till tekniska nämnden som finansiering för genomförd renovering av golvet i
Källströmsgårdens ateljébyggnad i Påskallavik.

Ärendet
Under 2018 genomfördes ett renoveringsarbete av golvet i Kjällströmsgårdens ateljé. Projektet
finansierades med medel från Tekniska kontorets underhållsbudget samt budgetposten medel för
landsbygdsutveckling, Tillväxt och Näringslivskontoret. Renoveringsarbetet genomfördes av
Tekniska kontoret. Det genomfördes aldrig någon reglering av avsatta landsbygdsmedel mellan
förvaltningarna under innevarande budgetår 2018 och därav underskottet som nu bör regleras under
innevarande budgetår 2019. Föreslaget är att dessa medel tas från kommunstyrelsens
investeringsbudget för oförutsedda investeringar.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2019-11-25, från tillväxt-och näringslivskontoret, föreslås att kommunstyrelsen
beslutar att överföra 45 000 kronor från kommunstyrelsens oförutsedda investeringsmedel till
tekniska nämnden som finansiering för genomförd renovering av golvet i Källströmsgårdens
ateljébyggnad i Påskallavik.

Dagens sammanträde
Landsbygdsutvecklare Kristina Hägg Blecher informerar om ärendet.
Ordförande ställer proposition på förslaget från tillväxt-och näringslivskontoret och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, TON, 2019-11-25

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-12-03
§ 181

Sida 17

Dnr KS 2019/000982-1

Medfinansiering -Leaderansökan Klintemåla
Arbetsutskottets beslut
Från kommunstyrelsens budgetpost för oförutsedda kostnader tas 15 000 kronor i anspråk
för medfinansiering i en leaderansökan till Kustlandet för utvecklingsprojekt i Klintemåla gästhamn.

Ärendet
Klintemåla Hamnsamfällighetsförening, GA:4, ansöker om leadermedel från Kustlandet för att
utveckla gästhamnen i Klintemåla genom förbättrad tillgänglighet till bränslestation samt för att
kunna möjliggöra för caféverksamhet i anläggning Skärgårdens Hus. Utvecklingsinsatsen ökar
destinationens attraktivitet, både för invånare och besökare, samt ger utökade möjligheter för
utveckling av livsmedelsbutik och försäljning av båtbränsle i hamnen. Tillgången till kommersiell
service är en viktig förutsättning för att bo, verka och besöka en plats. En ombyggnad av
Skärgårdens Hus ger även möjlighet att arrangera lokala evenemang. Ansökan omfattar även en
utställning om skärgården. Leaderansökan till Kustlandet uppgår till ca 200 000 kr. Ideellt arbete
tillkommer. Kommunen föreslås medfinansiera ansökan med 15 000 kronor.
Skärgårdens Hus ägs av Oskarshamns kommun och förvaltas av Klintemåla Hamnsamfällighetsförening, GA:4. Byggnaden används idag till väntrum för skärgårdstrafik samt posthantering. Denna
verksamhet kommer fortsatt att vara kvar i sina nuvarande lokaler.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2019-11-28, från tillväxt-och näringslivskontoret föreslås att det från
kommunstyrelsens budgetpost för oförutsedda kostnader tas 15 000 kronor i anspråk för
medfinansiering i en leaderansökan till Kustlandet för utvecklingsprojekt i Klintemåla gästhamn.

Dagens sammanträde
Landsbygdsutvecklare Kristina Hägg Blecher informerar om ärendet.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från tillväxt-och näringslivskontoret och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, TON, 2019-11-27
- Bilaga: Ansökan Klintemåla, Leader -Kustlandet

Skickas till
Landsbygdsutvecklaren, tillväxt-och näringslivskontoret
Klintemåla Hamnsamfällighetsförening
Ekonomiavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-12-03

§ 182

Sida 18

Dnr KS 2019/000981-1

Överlåtelsebesiktning av fastighet- Misterhult 1:18
Arbetsutskottets beslut
Från kommunstyrelsens budgetpost för oförutsedda kostnader tas 25 000 kronor i anspråk för
finansiering av överlåtelsebesiktning av kommunens fastighet Misterhult 1:18.

Ärendet
För att underlätta för lokala utvecklingsinitiativ och verksamheter, uthyrning eller försäljning föreslås
att en överlåtelsebesiktning av fastighet Misterhult 1:18, Misterhults kommunhus genomförs. Från
kommunstyrelsens budgetpost för oförutsedda kostnader tas 25 000 kronor i anspråk för att
genomföra besiktningen.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2019-11-28, från tillväxt-och näringslivskontoret föreslås att det från
kommunstyrelsens budgetpost för oförutsedda kostnader tas 25 000 kronor i anspråk för finansiering
av överlåtelsebesiktning av kommunens fastighet Misterhult 1:18.

Dagens sammanträde
Landsbygdsutvecklare Kristina Hägg-Blecher informerar om ärendet.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från tillväxt-och näringslivskontoret och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, TON, 2019-11-27

Skickas till
Landsbygdsutvecklaren, tillväxt-och näringslivskontoret
Ekonomiavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-12-03
§ 183

Sida 19

Dnr KS 2019/000811-2

Remissyttrande- Regionalt serviceprogram för Kalmar
län 2020-2024
Arbetsutskottets beslut
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde 2019-12-17.

Ärendet
Oskarshamns kommun har mottagit Region Kalmar läns remissbrev angående nytt regionalt
serviceprogram, RSP. Det nya serviceprogrammet ersätter programmet från 2014-2018. RSP är en
del av arbetet med att förverkliga den regionala utvecklingsstrategin, RUS. Tillväxtverket ger
instruktioner till regionerna angående utformning av regionalt serviceprogram. Det regionala
serviceprogrammet remitteras till kommuner, Länsstyrelsen i Kalmar Län samt Hela Sverige ska leva
Kalmar Län för att fånga upp eventuella kompletterande ställningstaganden. Synpunkter lämnas
senast 31 december.
Det regionala serviceprogrammet har tre föreslagna syften:
1. Att generellt beskriva förhållandena på landsbygderna i Kalmar län och utgöra en grund för
arbetet med regional utveckling som rör landsbygderna i länet.
2. Att utgöra ett handlingsprogram där de övergripande strategier som rör landsbygds-utveckling i
RUS konkretiseras i form av prioriterade områden och konkreta insatser.
3. Att mer i detalj beskriva förhållandena vad det gäller service i Kalmar län samt fungera som ett
underlag för de prioriteringar som görs inom stödet till kommersiell service i länet.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2019-11-28, från tillväxt-och näringslivskontoret föreslås att tillväxt-och
näringslivskontorets förslag godkänns och översänds till Region Kalmar som Oskarshamns
kommuns yttrande över regionalt serviceprogram för Kalmar län 2020-2024.

Dagens sammanträde
Andreas Erlandsson (S) föreslår att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde 2019-1217.
Ordföranden ställer proposition på Andreas Erlandssons (S) förslag och finner att arbetsutskottet
beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, TON, 2019-11-27
Remiss- Regionalt serviceprogram för Kalmar län 2020-2024

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-12-03
§ 184

Sida 20

Dnr KS 2019/000035-1

Mark- och exploateringsstrategen informerar 2019
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras som mottagen.

Dagens Sammanträde
Mark- och exploateringsstrateg Göran Landenius informerar om följande:
-

Press Kogyo utför marksanering enligt tidigare avtal. Förslag om rivning av laboratoriebyggnad
(del av sanering). Inom ramen för befintlig budget.
Omfördelning av budgetmedel mark-och exploateringsverksamheten 2019.
Förslag till friköp av arrendetomter
Förslag till avtal om plangenomförande Kornknarren 3.

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

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-12-03
§ 185

Sida 21

Dnr KS 2019/000729-5

Svar på motion nr 15/19 -Om att införa IWsvetsbehörighet på Oscarsgymnasiet
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
Motion nr 15/19 besvaras med hänvisning till yttrandet från bildningsnämnden.

Ärendet
I motion nr 15/19 föreslår Michael Erlandsson (SD), med flera Sverigedemokrater, att kommunen tar
fram en plan, inklusive kostnadsanalys, för hur IW- svetsbehörighet kan införas och erbjudas på
Oscarsgymnasiet.
Motionen har remitterats till Bildningsnämnden.

Bildningsnämndens yttrande
Bildningsnämnden yttrar 2019-11-06, § 90, att nämnden har delegerat till verksamhetschef och
rektor på Oscarsgymnasiet att besluta om vilka kurser som ska erbjudas på programnivå.
Behörighet finns på Oscarsgymnasiet att ge IW-svetsbehörighet och i den pågående processen med
att ta fram vilka kurser som ska erbjudas på programnivå har även det som föreslås i motionen
beaktats. Skolan gör för närvarande den bedömningen att det finns andra alternativ till att öka
attraktiviteten på industritekniska programmet som skulle vara mera gynnsamma för verksamheten.
Bildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till
bildningsnämndens yttrande.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2019-11-25, från kommunstyrelsens kansli, föreslås att motion nr 15/19
besvaras med hänvisning till yttrandet från bildningsnämnden.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, KS-kansli, 2019-11-25
- Bilaga Bildningsnämnden, 2019-11-06, § 90
- Bilaga Motion nr 15/19

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-12-03
§ 186

Sida 22

Dnr KS 2019/000182-7

Svar på medborgarförslag nr 6/19 - Parkeringshus i 4
plan
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
Medborgarförslag nr 6/19 avslås med hänvisning till yttrandena från tekniska nämnden och
samhällsbyggnadsnämnden.

Ärende
I medborgarförslag nr 6/19 föreslås att man bygger ett parkeringshus i 4 våningar på forumparkeringen. Vidare anser förslagsställaren att det finns för få parkeringsplatser i centrum och att det
finns ett outnyttjat område vid Forum för byggnation av ett parkeringshus.
Medborgarförslaget har remitterats till tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden för
yttrande.

Yttrande från tekniska nämnden
Tekniska nämnden yttrar 2019-04-10, § 60, att på forumparkeringen bedöms 70-80 stycken
parkeringsplatser per plan vara möjligt i ett parkeringshus, vilket innebär cirka 300 stycken
parkeringsplatser om parkeringshuset byggs i fyra plan. Den totala kostnadsbilden för ett
parkeringshus i fyra plan hamnar sannolikt någonstans mellan 30-90 miljoner kronor beroende på
utformning. Intäktsmöjligheterna bedöms vara begränsade då det än så länge inte finns någon
utbredd vana att betala särskilt mycket för att parkera sin bil i Oskarshamn. Detta medför att det tar
för lång tid att få ekonomi i ett parkeringshus.
Tekniska nämnden föreslår att medborgarförslag nr 6/19 avslås.

Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden yttrar 2019-04-10, § 46, att ett parkeringshus är en stor investering. I en
tidigare grov kostnadsuppskattning av samhällsbyggnadskontoret bedömdes att ett parkeringshus i
tre plan kostar någonstans mellan 25 och 80 miljoner kronor beroende på utformning. Intäktsmöjligheterna bedömdes vara begränsade, bland annat eftersom det än så länge inte finns någon utbredd
vana att betala särskilt mycket för att parkera sin bil i Oskarshamn. Det bedöms inte finnas utrymme
i kommunens budget att anlägga ett parkeringshus i kommunal regi inom överskådlig tid.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att medborgarförslag nr 6/19 avslås. Att anlägga ett parkeringshus i kommunal regi är inte aktuellt.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2019-11-25, från kommunstyrelsens kansli föreslås att medborgarförslag nr
6/19 besvaras med hänvisning till yttrandet från kommunstyrelsens kansli.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-12-03

Sida 23

§ 186 fortsättning

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, KS-kansli, 2019-11-25
- Bilaga Tekniska nämnden, 2019-04-10, § 60
- Bilaga Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-04-10, § 46
- Bilaga Medborgarförslag nr 6/19

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-12-03
§ 187

Sida 24

Dnr KS 2019/000989-1

IOP-avtal - Magasinets vänner (Fallebo gård)
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att Oskarshamns kommun ingår ett avtal om Idéburet-Offentligt
Partnerskap (IOP) med organisationen ”Magasinets Vänner i Oskarshamn” under fyra år.
2. Finansieringen till ”Magasinets Vänner i Oskarshamn” sker om totalt 1 100 tkr för avtalade
insatser under perioden 2020-2023 i form av ett bidrag från Kommunstyrelsens oförutsedda
medel (år 2019) med 600 tkr, Arbetsmarknadsenheten (år 2019) med 200 tkr samt från
Bildningsnämnden (år 2019) med 300 tkr.

Ärendet
Bakgrund
Fallebo gård med anor från 1500-talet ligger nära centrum, vilket gör den till ett välbesökt
utflyktsmål. Fallebo gård ägs av Oskarshamns kommun och drivs av föreningen ”Magasinets
Vänner”. Gården var i drift fram till 1978. Den sista arrendatorn på Fallebo var Knut Andersson.
Ladugården revs och betesmarkerna växte igen. Boningshusen styckades av och såldes till privat
boende.
Fallebo gård ligger centrumnära naturskönt beläget vid Havslätts motionsområde.
På gården finns idag flera gårdsdjur, uppskattade av besökare och barn.
Gården är en öppen besöksgård och man vandrar fritt i hagmarker och på vandringsleder.
Förutom att vara ett centrumnära utflykts- och rekreationsområde, så utgör gården också möjlighet
till arbetspraktik- och prövning inom ramen för kommunala och statliga arbetsmarknadsinsatser.
Syfte och målsättningar:
Genom IOP-avtalet skall Fallebo gård vara ett öppet och tillgängligt centrumnära utflykts- och
rekreationsområde för alla invånare och för besökare, där man kan få njuta av den vackra naturen
och de fina omgivningarna, själva gården med lekplatsen, vandringslederna och gårdsdjuren.
Fallebo gård ska genom föreningen ”Magasinets Vänner” också fungera som en plats med
kommunala arbetsmarknadsinsatser, vilket innebär möjligheter för minst 5 parallella
prövningsplatser anvisade vi kommunens verksamheter utifrån deltagarnas behov, där
anvisningarna främst sker via kommunens arbetsmarknadsenhet mot de individuella
målsättningarna - arbete, studier eller andra insatser och försörjning.
Det är kommunen som avgör om man har något behov av prövnings- och praktikplatser, vilket
innebär att det står kommunen fritt att anvisa antal deltagare så länge det inte överstiger 5 parallella
arbetsmarknadsdeltagare.
Föreningen ska kunna handleda de arbetssökande och kommunmedborgarna i behov av
prövningsinsatser, med egen anställd personal.
Vidare skall utlåtande kunna ges till kommunala medarbetare som har anvisats till verksamheten,
genom olika former av uppföljningssamtal- och möten.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-12-03

Sida 25

§ 187 fortsättning
Utvärdering och uppföljning:
”Magasinets Vänner” upprättar årligen en verksamhetsberättelse, årsredovisning samt
verksamhetsplan där man kan följa utfallet av detta avtal. Det ska också genom
verksamhetsberättelsen gå att se hur de ekonomiska resurser som tillförs ”Magasinets Vänner” har
använts. Verksamhetsplanen ska innehålla aktiviteter, målsättning och budget. Ovanstående
handlingar rapporteras till Oskarshamns kommun i samband med årsbokslutet eller om annan tid för
uppföljning överenskoms.
”Magasinets Vänner” (ordförande) och Arbetsmarknadsenheten (AME-chef) ska ha uppföljnings- och
avstämningsmöten vid minst två tillfällen under ett verksamhetsår. Därutöver behovsrelaterade
avstämningar utifrån IOP-avtalet.
Ordförande för ”Magasinets Vänner”, ska redovisa arbetet och den avtalade verksamheten för
Kommunstyrelsens Arbetsutskott vid minst ett tillfälle under ett verksamhetsår.

Ärendets behandling
I ett förslag, 2019-12-02, från tillväxt-och näringslivskontoret föreslås följande;

-

Kommunstyrelsen beslutar att Oskarshamns kommun ingår ett avtal om Idéburet-Offentligt
Partnerskap (IOP) med organisationen ”Magasinets Vänner i Oskarshamn” under fyra år, vars
syfte är att vara ett centrumnära utflykts- och rekreationsområde samt att Fallebo Gård också
ger möjlighet till arbetspraktik- och prövning inom ramen för kommunala och statliga
arbetsmarknadsinsatser.

-

Finansieringen till ”Magasinets Vänner i Oskarshamn” sker om totalt 1 100 tkr för avtalade
insatser under perioden 2020-2023 i form av ett bidrag från Kommunstyrelsens oförutsedda
medel (år 2019) med 600 tkr, Arbetsmarknadsenheten (år 2019) med 200 tkr samt från
Bildningsnämnden (år 2019) med 300 tkr.

Dagens sammanträde
Verksamhetschef för tillväxt- och näringslivskontoret Mats Johansson informerar om ärendet.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från tillväxt- och näringslivskontoret och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, tillväxt-och näringslivskontoret, 2019-12-02.
- Bilaga IOP-Magasinets vänner

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2019-12-03
§ 188

Sida 26

Dnr KS 2019/000034-26

Kommundirektören informerar
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras som mottagen.

Dagens Sammanträde
-

Kommunikatör Maria Ihse är ny kommunikationschef.
Monika Frangén Rosén är tillförordnad avdelningschef för HR och löneavdelningen på grund av
sjukskrivning.
Kommunens plan för arbetet med nationella minoriteter lämnas till kommunstyrelsen för beslut i
december.

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

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

