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Fastställande av dagordning
Arbetsutskottets beslut
Utskickad dagordning fastställs.
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Dnr KS 2020/000028-1

HR-chefen informerar
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras som mottagen.

Dagens Sammanträde
Monica Bergh berättar om HR-avdelningens verksamhet, pågående arbeten och projekt enligt
följande:
-

Arbetsmiljö. Situationen med Covid-19 präglar arbetet. HR-avdelningen gör
riskbedömningar, utreder arbetsmiljöfrågor, arbetar för en ökad frisknärvaro.
Avdelningen följer den pågående avtalsrörelsen. Besked väntas komma inom kort.
Förhandling om samverkansavtal. Vissa delar är fortfarande på remiss hos facken, men
processen går framåt.
Lönekartläggning. Reglerad i lag och behöver göras. Svårare att göra i år på grund av längre
avtalsrörelse.
Flera pågående projekt på kommunstyrelseförvaltningen, så som Hello-projektet och
kodplansprojektet.
Bemanningshandbok. Tittar på andra kommuner och anpassar efter våra lokala
förhållanden.
Policy och riktlinjer, behöver utvecklas och revideras. Parallellt pågående arbete.
Chefsutbildningar. Tema för nästa utbildning under hösten är lönebildningsfrågor.
Presentkort ska enligt tidigare politiskt beslut skickas ut till medarbetare i kommunens
verksamheter, arbetet pågår med att administrera utskicket.
Flera nya medarbetare på HR-avdelningen som introduceras under hösten.
Övriga arbetsområden inom HR-avdelningen är rehabärenden, rekryteringar,
disciplinärenden, arbetsmiljöutredningar samt överläggningar/samverkansmöten.

Ordföranden ställer proposition på att informationen noteras som mottagen och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.
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Dnr KS 2020/000974-1

Utredning - Räddningsförbund
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen ger Oskarshamns Räddningstjänst i uppdrag att tillsammans med
räddningstjänsterna i Kalmar, Emmaboda, Torsås, Nybro, Mörbylånga, Borgholm, Mönsterås
och Högsby utreda förutsättningarna för att bilda en gemensam organisation för kommunal
räddningstjänst.
2. I utredningen skall även framgå vilka åtgärder som skulle krävas för att uppfylla framtida lagkrav
i befintliga organisationer som en jämförelse mot alternativet att bilda ett gemensamt
räddningstjänstförbund.
3. Utredningen ska även belysa uppdrag utanför räddningstjänstens ram som civil beredskap,
trygghetsarbete och liknande arbetsuppgifter som idag hanteras av många räddningstjänster
inom regionen.
4. Utredningsuppdraget hanteras inom befintliga ramar med befintliga resurser.

Ärendet
Bakgrund
Räddningstjänsten i Sverige består av statlig räddningstjänst och kommunal
räddningstjänst. Kommunernas ansvar regleras i 3kap i lag (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO). Förutom räddningstjänst ansvarar kommunerna enligt LSO, för
förbyggande verksamhet (tillsyn av brandsäkerhet samt verkande för att alla typer av
olyckor förebyggs) samt sotning.
Från att det för ett par decennier sedan varit tämligen begränsad samverkan mellan de
kommunala räddningstjänsterna i Sverige, så har det under senare år blivit nödvändigt
med omfattande samverkan. Att samverka mellan räddningstjänsterna är en lagstadgad
skyldighet, samtidigt som räddningschefen (och räddningsnämnden) har fullt ansvar för
räddningstjänstens organisation och förmåga inom nämndens geografiska
ansvarsområde. Ansvaret handlar både om planeringsmässig förmåga samt minutoperativ
sådan.
Sommaren 2018 rådde det extrem torka och hög värme i Sverige under lång tid. Detta
ledde till många och omfattande bränder som lyfte upp behovet av samverkan, både
lokalt, regionalt och nationellt. Troliga framtida klimatscenarios gör också gällande att
extremväder kommer att vara mer frekvent förekommande
Vid bränderna 2018 (och 2014 i Västmanland) framkom vissa brister som kommunerna har att
hantera. Diverse utredningar har också gjorts som belyser dessa och andra utmaningar som
räddningstjänsten har i framtiden:
• Alarmeringsutredningen – hur ska blåljusmyndigheter larmas i framtiden
• Räddningstjänstutredningen – en utredning om en effektivare kommunal räddningstjänst
• Skogsbrandutredningarna 2014 och 2018
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§ 193 fortsättning
Dessa utredningar pekar på flertalet brister inom kommunal räddningstjänst. Bristerna gäller
framförallt ledning av stora och komplexa räddningstjänstuppdrag. Med anledning av detta så
föreslår flera utredningar utökad samverkan mellan räddningstjänsterna för att på ett effektivare sätt
kunna hantera långvariga insatser, flera samtidiga insatser och komplexa räddningsinsatser. Det
föreslås nya lagkrav som väntas träda i kraft i jan 2021 med omställningstid till jan 2022 där det
bland mycket annat kravställs en ständigt övergripande systemledning av räddningstjänst.

Kommande lagkrav
Regeringens proposition om en effektivare kommunal räddningstjänst föreslår bland mycket annat
följande. Förslaget föreslås träda i kraft 1 jan 2021, med ett omställningsår och idrifttagande i januari
2022. Därefter kan statens tillsyn över kommunernas räddningstjänster påbörjas.
•
•
•

•
•

Kommunen ska ha ett ledningssystem för räddningstjänsten, i vilket en övergripande ledning
ständigt ska upprätthållas. (Inre befäl i en ledningscentral)
Med en sådan funktion finns också kontinuerligt en tillgänglig och fast kontaktpunkt i tjänst i
de kommunala räddningstjänsterna vilket underlättar för alla organisationer som behöver
samverka med eller annars kontakta den kommunala räddningstjänsten.
Kravet på tillgänglighet får anpassas till de olika uppgifter som ingår i den övergripande
ledningen. För vissa uppgifter, t.ex. att följa upp insatsledningen samt disponera och
prioritera de resurser som finns i beredskap, måste det finnas befattningshavare som
omedelbart kan fatta beslut (Inre befäl platsbundet till ledningscentral).
För beslut på en högre nivå kan det räcka att det finns befattningshavare som är tillgängliga
när behov uppstår (Räddningschef i beredskap).
Den övergripande ledningen ska vid samverkan mellan kommuner utövas gemensamt.

När det gäller hur kommunerna ska uppnå kraven enligt ovan har det övervägts om det borde ske
genom en tvingande reglering för kommunerna att ingå i gemensamma
räddningstjänstorganisationer med ny geografisk indelning.
Det är i den riktning många räddningstjänster i vår omvärld har gått och många kommuner i Sverige
har de senaste decennierna på eget initiativ gått in i sådan samverkan. En sådan ordning skulle
kunna uppnå syftet med regleringen på ett effektivt sätt. Gällande tvingande reglering om geografisk
indelning så har det alternativet avslagits då man anser att det är kommunerna själva som bäst kan
avgöra hur kraven ska uppfyllas.
Det framgår att vid samverkan bör områdena inte bli för små resursmässigt men inte heller för stora
eftersom detta riskerar att skapa en distans till de pågående räddningsinsatserna och övrig
kommunal verksamhet. Dessa avvägningar kan bli särskilt påtagliga i de delar av landet där
befolkningstätheten är låg.

Uppfyllelse av framtida lagkrav
För att på mest effektivt sätt möta framtida lagkrav vill räddningscheferna i kommunerna enligt ovan
utreda förutsättningarna för att bilda en gemensam organisation i form av ett räddningstjänstförbund.
Räddningscheferna är eniga om att regionen genom samutnyttjande av befintliga resurser kommer
ha möjlighet att möta statens framtida krav på ledning av kommunal räddningstjänst. I samband med
sådan utredning skall det undersökas och jämföras vilka satsningar som behöver göras på
respektive organisations räddningstjänst för att uppfylla framtida krav inom befintlig organisation om
det inte genomförs en förbundsbildning.
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Befintlig samverkan
Redan idag samverkar kommunerna i Kalmar län gällande operativ räddningstjänst. De sex södra
kommunerna i länet har sedan maj 2020 en gemensam operativ ledningsstruktur. Detsamma gäller
Högsby, Mönsterås och Oskarshamn kommuner. Dessa två områden planerar nu att ha en
gemensam operativ ledningsstruktur som driftsätts under 2021. Det blir då nio av länets tolv
kommuner som har en gemensam och övergripande ledning av operativ räddningstjänst.
Systemet enligt ovan planerar för ett införande av ett Inre befäl på ledningscentralen i Kalmar under
2021 för att ha ställt om verksamheten till jan 2022 då de nya lagkraven föreslås träda i kraft. Detta
kommer sedan fungera som ett delsystem i RSÖS ( se nedan). Inom RSÖS planeras för
ledningscentraler med inre befäl på fyra platser som ska kunna stötta varandra vid ansträngt läge.
Observera att denna samverkan är nödvändig, men löser inte problematiken beskriven enligt ovan.

Samverkansregionen RSÖS
Samverkan mellan 5 län (Kalmar, Östergötland, Blekinge, Jönköping och Kronoberg) infördes på
prov inför sommaren 2019. Samverkan innebär att de 5 län som omfattas har en gemensam funktion
i beredskap, en inriktnings- och prioriteringsfunktion (IPF). Det finns förberedda samverkansformer
som snabbt kan aktiveras för att fördela resurser mellan organisationerna i dessa fem län för att
gemensamt skapa slagkraft i händelse av en större räddningsinsats mot exempelvis skogsbrand.
Vid en större händelse i regionen så aktiveras IPF och beställning av resurser från dessa fem län
administreras via IPF som kan börja agera omedelbart när behovet uppstår.
Under 2020 sker omfattande planering inom RSÖS för att gemensamt möta de nya krav som
kommer att ställas på kommunal räddningstjänst.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2020-10-27, från kommunstyrelseförvaltningen föreslås följande:
-

Kommunstyrelsen ger Oskarshamns Räddningstjänst i uppdrag att tillsammans med
räddningstjänsterna i Kalmar, Emmaboda, Torsås, Nybro, Mörbylånga, Borgholm, Mönsterås
och Högsby utreda förutsättningarna för att bilda en gemensam organisation för kommunal
räddningstjänst.

-

I utredningen skall även framgå vilka åtgärder som skulle krävas för att uppfylla framtida lagkrav
i befintliga organisationer som en jämförelse mot alternativet att bilda ett gemensamt
räddningstjänstförbund.

-

Utredningen ska även belysa uppdrag utanför räddningstjänstens ram som civil beredskap,
trygghetsarbete och liknande arbetsuppgifter som idag hanteras av många räddningstjänster
inom regionen.

-

Utredningsuppdraget hanteras inom befintliga ramar med befintliga resurser.

Dagens sammanträde
Förvaltningschef Morgan Olsson föredrar ärendet.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kommunstyrelseförvaltningen och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, KSF, 2020-10-22
Bilaga: Minnesanteckningar uppstartsmöte samverkansutredning, 200922
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Dnr KS 2020/000158-23

Ansökan om medel ur Gösta och Karin Hedströms
donation 2020
Arbetsutskottets beslut
1. Till ansökningar som avser gemenskap, upplevelser och trygghet beviljas 3 310 750 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
87 680 kr. Före utbetalning ska ansökningarna kompletteras med uppgifter om resa/utflykt,
deltagare och ålder.
3. De beviljade medlen ska utnyttjas senast 2021-12-31.

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 2020-08-31
till 19 mkr.
Sista ansökningsdag för årets ansökningar var den 31 augusti 2020. 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 2019
För 2019 beviljades utbetalning av bidrag med 3,6 mkr. Av dessa har det t o m augusti månad 2020
utbetalats 2,1 mkr. Träffpunkternas verksamhet har hittills fått 2 mkr och ca 100 tkr har gått till andra
aktiviteter. Med anledning av pandemin har många haft svårt att genomföra sina beviljade aktiviteter.
I augusti 2020 beslutade KSAU att förlänga tidsfristen för att nyttja sitt beviljade bidrag med
ytterligare ett år.
Justerarsignaturer
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Ansökningar 2020
I år har 22 ansökningar inkommit, med en sammanlagd summa om ca 3,9 mkr. I likhet med
föregående år handlar ansökningarna om träffpunkternas verksamhet, gemensamma aktiviteter,
utflykter och resor samt diverse inköp av varor och tjänster. Efter genomgång av ansökningarna
föreslår beredningsgruppen att 16 av de 22 inkomna ansökningarna beviljas medel ur donationen.
Se bifogat utdelningsförslag, bilaga 1.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2020-10-21, från kommunstyrelseförvaltningen föreslås följande:
-

Till ansökningar som avser gemenskap, upplevelser och trygghet beviljas 3 310 750 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
87 680 kr. Före utbetalning ska ansökningarna kompletteras med uppgifter om resa/utflykt,
deltagare och ålder.

-

De beviljade medlen ska utnyttjas senast 2021-12-31.

Dagens sammanträde
Stabschef på socialförvaltningen Cecilia Wahlström svarar på frågor i ärendet.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kommunstyrelseförvaltningen och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, KSF, 2020-10-21
- Bilaga 1 Förslag till utdelning Hedströms donation KSAU 2020-11-03

Skickas till
För kännedom:
Socialförvaltningen

För åtgärd:
Ekonomiavdelningen
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Dnr KS 2020/000972-7

Bidrag till vattenvårdsprojekt
Arbetsutskottets beslut
1. Oskarshamns kommun medfinansierar vattenrådens tre olika LOVA-projekt för förstudier i
Målsjön, Imbramåla och i Rostorp vid Mjölängen.
2. Finansiering sker genom ianspråktagande av medel om 50 000 kr från kommunstyrelsens
budget för oförutsedda händelser. Medfinansieringen fördelas mellan de olika projekten i samråd
med vattenråden.
3. Kommunens vattengrupp får i uppdrag att följa arbetet med de tre förstudierna.

Ärendet
Länsstyrelsen har kontaktat kommunen för att berätta att de från Viråns och Marströmmens
vattenråd har fått in LOVA-ansökningar för tre projekt om sammanlagt 800 000 kr som de anser är
mycket värdefulla. De uttrycker att de är beredda att bevilja medel till projekten men ser mycket
gärna att kommunen går in och bidrar med 50 000 kr som medfinansiering.
Inom LOVA kan upp till 80 % av projektkostnaderna beviljas som stöd. Eftersom vattenråden i
princip saknar egna pengar för medfinansiering behöver de hjälp genom samfinansiering med
kommunen.
Samtliga aktuella projekt syftar till att ta fram planer för åtgärder som kan genomföras i framtida
bidragsfinansierade projekt. Syftet är att genomföra studier och utredningar som kan utgöra
underlag för sådana ansökningar.

Bakgrund
Vattenråden har lämnat in ansökningar för de tre projekt/åtgärdsområden som kortfattat
beskrivs nedan:
Imbramåla
I området finns utdikade våtmarksområden som efter torrläggningen utnyttjades för odling.
Denna odling fungerade endast under några få år. Det är huvudsakligen marker kring Storängen
samt ett område norr om Imbramåla göl som fortfarande är möjliga att bruka som slåtterområden.
De aktuella områdena kan med fördel omvandlas till våtmarker. Totalt kan ett cirka 20 hektar
omvandlas till återskapade våtmarker. Åtgärderna bedöms vara mycket värdefulla för att gynna den
biologisk mångfalden. Det bedöms även finnas goda förutsättningar att skapa lekmiljöer för gädda
genom att restaurera den ursprungliga bäckfåran som löper österut från Imbramåla göl.
Våtmarkens kommer att göra nytta för flödesutjämning och vattenhushållning i området.
Våtmarkerna kan huvudsakligen tillskapas genom dämning.
Enligt vattenråden anser länsstyrelsen att denna projektidé en av länets mest intressanta i
dagsläget.
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Målsjön
Målsjön, och sjöarna efter Målsjön, sänktes i ett stort sänkningsföretag på 1930-talet för att
utvinna mera jordbruksmark. Detta misslyckades och Målsjön blev istället en vassjö med en
stor mängd häckande fåglar. Oskarshamnsbygdens fågelklubb har tillsammans med Röstorps
byalag arbetat i cirka 27 år med att restaurera Målsjön. Området upptar en yta om ca 45 ha i Viråns
vattensystem. De har röjt buskar och sly för att det åter ska vara möjligt att bedriva bete i området.
Sjön är klassad som ett Natura 2000-område med högt bevarandevärde och är en intressant
fågelsjö. Vattenrådet framför att det genom att fördröja vattnets väg genom Målsjön kan områdets
unika karaktär förstärkas vilket gynnar både flora och fauna. Den tänkta satsningen avses
genomföras vid utloppet från Målsjön, det så kallade Steksundet, och i åfåran ned till sjön
Hägern. Vid sjösänkningen på 1930-talet sprängde man bort ett antal bergsklackar i Virån.
Mycket av sprängstensmaterialet ligger kvar längs åns stränder. Det framtida genomförandet
skulle enligt vattenrådet kunna bestå i att lägga tillbaka stenarna i åfåran vilket då skulle
kunna bidra till en försiktig höjning av vattennivån i Målsjön.
Rostorp, Mjölängen
Döderhultsbäcken har vid flera tillfällen rätats, rensats och sänkts vid Rostorp. Historiskt
material visar hur bäcken tidigare har meandrat genom området och att markerna har
benämnts som äng eller mad. Det är sannolikt att området översvämmats under vårflödena för
att mer eller mindre torka ut under sommaren. I Döderhultsbäcken finns en lokal stam av
havsöring.
Projektet ska försöka hitta ett avsnitt där åfåran kan höjas lite genom att man lägger ut ett
bottenmaterial anpassat för havsöringens behov. På så vis vill man åstadkomma att området
svämmas över vid höga flöden medan vattenföringen koncentreras till åfåran när öringen
leker på hösten. Målet är också att ån får ett mera naturligt slingrande lopp. Om utredningen i
det tänkta projektet kommer fram till att föreslå̊̊̊ fysiska åtgärder och dessa genomförs,
kommer faunapassager och lekmöjligheter för fisk att påverkas positivt. Flora och fauna i de
till vattendraget angränsande översvämningsområdena kommer att påverkas positivt.
Vattenrådet uttrycker att Döderhultsbäcken - med sin mynning i centrala Oskarshamn - är ett
unikt havsöringsförande vattendrag och att länsstyrelsen vill bidra till att bäcken utvecklas i
rätt riktning.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, från tillväxt-och näringslivskontoret, föreslås att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar att medfinansiera vattenrådens projekt i Målsjön, Imbramåla och i Rostorp vid
mjölängen med sammanlagt 50 000 kr som tas ur kommunstyrelsens budget för oförutsedda
händelser. Medfinansieringen fördelas mellan de olika projekten i samråd med vattenråden.

Dagens sammanträde
Andreas Erlandsson (S) föreslår att förslaget godkänns med tillägget att kommunens vattengrupp får
i uppdrag att följa arbetet med de tre förstudierna.
Ordföranden ställer proposition på förslaget med tillägget från Andreas Erlandsson (S) och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-03

Sida 13

§ 195 fortsättning

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, TON, 2020-10-28
- Bilaga LOVA – Imbramåla
- Bilaga LOVA - Rostorp Mjölängen
- Bilaga LOVA – Målsjön

Skickas till
För åtgärd:
Kommunstyrelsens kansli
Kommunens vattengrupp
För kännedom
Viråns och Marströmmens vattenråd

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-03
§ 196

Sida 14

Dnr KS 2020/000014-10

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

Ärendet
Mark- och exploateringsstrateg Göran Landenius informerar om aktuella frågor och aktiviteter.

Dagens sammanträde
Mark- och exploateringsstrateg Göran Landenius informerar om aktuella frågor och aktiviteter enligt
följande;
-

Det finns intresse från ett par olika aktörer för att bygga bostäder i kvarteret Gråsparven.
Detaljplanen tillåter bostäder, skola, vård och centrumverksamheter.

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

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-03
§ 197

Sida 15

Dnr KS 2020/000868-2

Finansiering av nya trafikljus
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
1 260 000 kr omförs från kommunstyrelsens investeringsbudget för oförutsedda kostnader till
tekniska kontorets investeringsbudget för gator och vägar; projekt trafikljus.

Ärendet
Tekniska nämnden överlåter, efter tjänsteutlåtande från Tekniska kontoret 2020-09-09, till
kommunstyrelsen att fatta beslut om finansiering av nya trafikljus i Oskarshamns stad.
Kommunstyrelsens kansli har utrett frågan om möjligt finansiering, plan för genomförande av
uppgradering samt alternativa lösningar. Det finns ett ekonomiskt investeringsutrymme i KS
oförutsedda på 1 260 000 kr, vilket föreslås kunna användas. Tekniska kontoret kan också
innevarande år anslå 200 000 kr till projektering, programmering och upphandling. Detta bör frigöra
resurser för de två högst prioriterade korsningarna vid Köpmannagatan/Stengatan inklusive Södra
långgatan samt Norrstrand för vilket arbete behöver påbörjas omgående.
Eventuell finansiering för övriga två trafikplatser får hanteras i relevanta investeringsposter i
budgeten 2021.

Bakgrund
Den tekniska livslängden för trafikljusen i staden har gått ut. Enligt Tekniska kontorets
tjänsteutlåtande har nu de sista kvarvarande kretskorten som går att få tag på behövts användas.
Detta efter det kraftiga åskovädret som drabbade Oskarshamn i avslutningen på sommaren.
Trafikljus finns i korsningarna Köpmannagatan/Stengatan samt Södra långgatan, vid Norrstrand,
Stengatan/Norra fabriksvägen och vid Södra Fabriksvägen/Väderrumsvägen. De två förstnämnda är
mest sårbara om det blir driftsstörningar, då det dels är kollektivtrafikstråk samt vid Norrstrand en
komplex och trafikintensiv korsning med mycket tung trafik.
Tekniska kontoret har ingen budget för att byta ut trafikljusen och inga reservdelar att laga med.
Därför ligger ett förslag sedan flera år tillbaka att byta ut dem till modernare trafikljus med LEDlampor. Kostnaden är lite osäker men Oskarshamns energi har uppskattat att ett byte kostar 2 400
000 kr (600 tkr/korsning). Tillkommer även kostnad för projektering, upphandling och programmering
på uppskattningsvis 200 000 kr.
I samtal med Tekniska kontoret om alternativa lösningar så framkommer att det enda reella
alternativ, utan risk för stora störningar, är att bygga om korsningar till rondeller. Detta är en längre
process och tidigare ritningar och kalkyler visar på mångmiljonbelopp, något som inte heller ryms i
befintlig budget eller i flerårsplanen. Att trafikreglerna en fyrvägskorsning är svårt med dessa
trafikflöden och där alternativet är huvudled och lämna företräde så är även det svårt med
trafikmängder och exempelvis utmaningen att få flöde på kollektivtrafiken vid vissa tidpunkter.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-03

Sida 16

§ 197 fortsättning
Tekniska kontoret föreslår en prioritering på de två viktigaste korsningarna/trafikljusen och det
överensstämmer med de tillgängliga medel som finns kvar i kommunstyrelsens investeringsbudget.
Tekniska kontoret tar i så fall kostanden för projektering, upphandling och programmering.
De kvarvarande korsningarna kräver ytterligare 1 200 000 kr för att bytas ut och det är angeläget att
så sker under 2021. Vilka medel som kan bli tillgängliga, för att omfördela för ändamålet, får utredas
vidare.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2020-10-27, från kommunstyrelsens kansli föreslås följande:
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att omföra 1 260 000 kr från kommunstyrelsens
investeringsbudget för Oförutsedda till tekniska kontorets investeringsbudget för gator och vägar;
projekt Trafikljus.
2. Kommunstyrelsens kansli får i uppdrag att tillsammans med tekniska chefen föreslå finansiering
för att fullfölja byte av alla trafikljus under 2021.

Dagens sammanträde
Andreas Erlandsson (S) föreslår att förslaget godkänns med ändringen att den andra beslutspunkten
i förslaget utgår.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kommunstyrelsens kansli, med förändringen att den
andra beslutspunkten i förslaget utgår, och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
- Bilaga Tekniska nämnden, 2020-09-16, § 88

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-03
§ 198

Sida 17

Dnr KS 2020/000961-1

Finansiering av bredbandsutbyggnad till Dragskär
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen finansierar bredbandsutbyggnad till Dragskär motsvarande 1 049 813 kr.
Ersättningen avser del i kanalisation för sträckan Saltvik-Dragskär, 4300 m.
2. Finansiering sker genom ianspråktagande av kommunstyrelsens investeringsmedel år 2020 för
bredband.
3. Kostnaden för internränta och avskrivning (50 år) av investeringen om 36 500 kr för 2021,
finansieras genom ianspråktagande av medel från kommunstyrelsens budget.

Ärendet
Tekniska kontoret har kostnader för samförläggning tomrör för kanalisation till Dragskär som uppgår
till 2 971 241 kr. IP Only har beslut om att ta kostnader för investeringen motsvarande 1 921 429 kr.
Kommunen har i dialog med Tekniska kontoret och IP Only som förslag att ta kostnaden och
investering för en kanalisation mellan tätorten och Dragskär.

Bakgrund
I samband med VA-utbygganden till Dragskär grävde kommunen i enlighet med beslutad strategi om
bredband även ner ledning för kanalisation för fiber. Avtal om ledningsrätt för el, VA och fiber
tecknades av kommunen med markägarna.
I samband med satsningen på kommunalt vatten och avlopp sålde IP-Only anslutningar till
potentiella kunder i Dragskär och deltog även i projekteringen av de slutliga samförläggningen. Inga
skriftliga avtal fattades mellan kommunen och IP Only i detta skede. När projektet var klart fanns det
för få intresserade kunder och kostnaderna i projektet blev också högre än förväntat.
Projektet avslutade under 2020 och IP Only har nu tagit beslut om att ta kostnaden för de delar som
berör utbyggnadsområdet motsvarande 1 921 429 kr. Bolaget har återupptagit kontakterna med
boende i Dragskär för att sälja in ett bredbandserbjudande och tecknar avtal med markägarna för sin
del av ledningsrätten.
För de drygt 4 300 m av kanalisationen som är mellan Saltvik och Dragskär föreslås
kommunstyrelsen stå för investeringen som då är beräknad till 1 049 813 kr. Denna sträcka kommer
ingå i IRU- och samverkansavtal med fiberoperatören. Kommunen bör skriva av investeringen på 50
år och med räntor och avskrivningskostnader belastas kommunstyrelsens budget 2021 med drygt
36 000 kr.
Figur 1 Sträckning mellan Saltvik och Dragskär, 4300 m

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-03

Sida 18

§ 198 fortsättning

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2020-10-27, från kommunstyrelsens kansli föreslås följande:
1. Kommunstyrelsen finansierar bredbandsutbyggnad till Dragskär motsvarande 1 049 813 kr.
Ersättningen avser del i kanalisation för sträckan Saltvik-Dragskär, 4300 m.
2. Medel omförs från kommunstyrelsen investeringsbudget för Bredband, till Tekniska kontorets
investeringsbudget för VA-utbyggnad till Dragskär.
3. Kostnaden för internränta och avskrivning (50 år) av investeringen om 36 500 kr för 2021,
finansieras genom ianspråktagande av medel från kommunstyrelsens budget.

Dagens sammanträde
Under ärendets behandling görs en korrigering i den andra beslutspunkten i förslaget.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kommunstyrelsens kansli med korrigeringen i den
andra beslutspunkten och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, KS-kansli, 2020-10-27
- Figur 1 Sträckning mellan Saltvik och Dragskär, 4300 m

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-03
§ 199

Sida 19

Dnr KS 2020/000864-1

Inriktningsbeslut LEADER-området Astrid Lindgrens
hembygd
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar inför den nya programperioden 2021-2027, som inriktningsbeslut, att
Oskarshamns kommun fortsatt ska samverka med föreningen Astrid Lindgrens hembygd kring
lokal landsbygdsutveckling genom LEADER-metoden.
2. Kommunstyrelsen beslutar vidare att medverka i utformning av strategi och budget som ska
gälla för Astrid Lindgrens hembygd för programperioden 2021-2027. Ambitionen är att
medfinansiering ska ske i samma omfattning som under innevarande period.
3. Kommunstyrelsen säkerställer också att föreningens verksamhet kan fullföljas i samma
omfattning under mellanåret 2022. Budgetanslagen för LEADER-områdena lämnas för 2022
oförändrat.

Ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2013-10-15, §46, beslut om att Oskarshamns kommun i sin helhet skulle
ingå i ett LEADER-område för programperioden 2014-2020. Kommunen åtog sig i samma beslut att
aktivt delta i arbetet med landsbygdsprogrammet/LEADER och att finansiera detsamma i samma
omfattning som tidigare.
LEADER-området Astrid Lindgrens hembygd har i brev daterat 2020-09-16 till kommunstyrelserna i
LEADER-området önskat ett inriktningsbeslut om att fortsätta samverka med föreningen Astrid
Lindgrens Hembygd kring lokal utveckling genom LEADER-metoden. Vidare önskar föreningen att
kommunen vill medverka till att utforma den strategi och budget som ska gälla från 2023 samt
ansökan som slutligen ska skickas till Jordbruksverket.
Astrid Lindgrens Hembygd har även i kontakterna med kommunen redogjort för den tidsförskjutning
som finns av medfinansieringen inom befintlig programperiod. Denna innebär att föreningen behöver
en försäkran om ytterligare 63 690 kr för verksamhetsåret 2022 om det ska kunna uppnås en
kontinuitet inom verksamheten innan ny period inträder.
Kustlandet har meddelat att de inte har samma förskjutning i sin finansiering men behöver en
försäkran om att medel aviseras för föreningens verksamhet även 2022.

Bakgrund
Oskarshamns kommun ingår i två LEADER-områden, Astrid Lindgrens Hembygd och Kustlandet.
2013 fattades beslut om att ingå i två olika LEADER-områden för innevarande programperiod.
Kommunen medverkar i styrelserna för det båda områdens och budgeterade medel är årligen
400 000 kr, relativt jämt fördelade mellan områdena.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-03

Sida 20

§ 199 fortsättning
Programperioderna blir ofta försenade och nuvarande period kommer som det ser ut att sträcka sig
fram till 2023 innan det nya programmet rullar igång. Jordbruksverket har meddelaat att LEADERområdena kommer få förskott på finansieringen för kommande period. 2022 behöver dock
finansieringen säkerställas från övriga offentliga för att hålla igång och verksamheten och hantera de
projekt och projektansökningar som finns. För Astrid Lindgrens Hembygd innebär tidsförskjutningen
att 63 690 kr ”saknas” för full finansiering och för Kustlandet 214 847 kr.
Om nuvarande budgetutrymme behålls 2022 kommer föreningsavgiften och medfinansieringen till
respektive LEADER-område att räcka.
Inför den nya programperioden finns vissa osäkerheter. Det kommer troligen vara en bantad EUbudget och det innebär mindre EU-medel till projekt och verksamhet. Områdenas storlek kommer
behöva ses över då andelen(%) av totalbudget som får användas till administration förblir den
samma. Både Kustlandet och Astrid Lindgrens Hembygd har då utmaningar att hålla med komplett
personal för sin administration. Områdena har idag ett utvecklat samarbete som de kommer ta vara
på och olika framtidsgrupper har påbörjat kartläggning och analys för hur LEADER bäst ska kunna
fungera i vårt närområde – detta utan särprägel och lokal förankring inom respektive område
riskeras.
Oskarshamns kommuns roll är särskilt viktig där Oskarshamn som enda kommun ingår i dessa båda
områden. Det är viktigt att kommunen medverkar i processen med strategier och budget för båda
områdena inför kommande programperiod. Ambitionen bör vara att ha samma storlek på
medfinansiering i kommande programperiod som det varit i nuvarande period.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2020-10-27, från kommunstyrelsens kansli, föreslås följande:
-

Kommunstyrelsen beslutar inför den nya programperioden 2021-2027, som inriktningsbeslut, att
Oskarshamns kommun fortsatt ska samverka med föreningen Astrid Lindgrens hembygd kring
lokal landsbygdsutveckling genom LEADER-metoden.

-

Kommunstyrelsen beslutar vidare att medverka i utformning av strategi och budget som ska
gälla för Astrid Lindgrens hembygd för programperioden 2021-2027. Ambitionen är att
medfinansiering ska ske i samma omfattning som under innevarande period.

-

Kommunstyrelsen säkerställer också att föreningens verksamhet kan fullföljas i samma
omfattning under mellanåret 2022. Budgetanslagen för LEADER-områdena lämnas för 2022
oförändrat.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, KS-kansli, 2020-10-27
- Bilaga Underlag, inriktningsbeslut 2021-2027_LEADER
- Bilaga Minnesanteckningar Finansiärsmötet 20190919_LEADER

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-03
§ 200

Sida 21

Dnr KS 2020/000865-1

Inriktningsbeslut LEADER-området Kustlandet
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar inför den nya programperioden 2021-2027, som inriktningsbeslut, att
Oskarshamns kommun fortsatt ska samverka med föreningen Kustlandet kring lokal
landsbygdsutveckling genom LEADER-metoden.
2. Kommunstyrelsen beslutar vidare att medverka i utformning av strategi och budget som ska
gälla för Kustlandet för programperioden 2021-2027. Ambitionen är att medfinansiering ska ske i
samma omfattning som under innevarande period.
3. Kommunstyrelsen säkerställer också att föreningens verksamhet kan fullföljas i samma
omfattning under mellanåret 2022. Budgetanslagen för LEADER-områdena lämnas för 2022
oförändrat.

Ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2013-10-15, §46, beslut om att Oskarshamns kommun i sin helhet skulle
ingå i ett LEADER-område för programperioden 2014-2020. Kommunen åtog sig i samma beslut att
aktivt delta i arbetet med landsbygdsprogrammet/LEADER och att finansiera detsamma i samma
omfattning som tidigare.
Kustlandet har meddelat att de inte i detta läge av planeringen för ny programperiod kommer kräva
avsiktsförklaringar från kommunerna. Ett inriktningsbeslut ger emellertid stöd för den fortsatta
processen och Kustlandet kommer att behöva en försäkran om att medel aviseras för föreningens
verksamhet även 2022.

Bakgrund
Oskarshamns kommun ingår i två LEADER-områden, Astrid Lindgrens Hembygd och Kustlandet.
2013 fattades beslut om att ingå i två olika LEADER-områden för innevarande programperiod.
Kommunen medverkar i styrelserna för det båda områdens och budgeterade medel är årligen
400 000 kr, relativt jämt fördelade mellan områdena.
Programperioderna blir ofta försenade och nuvarande period kommer som det ser ut att sträcka sig
fram till 2023 innan det nya programmet rullar igång. Jordbruksverket har meddelaat att LEADERområdena kommer få förskott på finansieringen för kommande period. 2022 behöver dock
finansieringen säkerställas från övriga offentliga för att hålla igång och verksamheten och hantera de
projekt och projektansökningar som finns. För Astrid Lindgrens Hembygd innebär tidsförskjutningen
att 63 690 kr ”saknas” för full finansiering och för Kustlandet 214 847 kr.
Om nuvarande budgetutrymme behålls 2022 kommer föreningsavgiften och medfinansieringen till
respektive LEADER-område att räcka.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-03

Sida 22

§ 200 fortsättning
Inför den nya programperioden finns vissa osäkerheter. Det kommer troligen vara en bantad EUbudget och det innebär mindre EU-medel till projekt och verksamhet. Områdenas storlek kommer
behöva ses över då andelen(%) av totalbudget som får användas till administration förblir den
samma. Både Kustlandet och Astrid Lindgrens Hembygd har då utmaningar att hålla med komplett
personal för sin administration. Områdena har idag ett utvecklat samarbete som de kommer ta vara
på och olika framtidsgrupper har påbörjat kartläggning och analys för hur LEADER bäst ska kunna
fungera i vårt närområde – detta utan särprägel och lokal förankring inom respektive område
riskeras.
Oskarshamns kommuns roll är särskilt viktig där Oskarshamn som enda kommun ingår i dessa båda
områden. Det är viktigt att kommunen medverkar i processen med strategier och budget för båda
områdena inför kommande programperiod. Ambitionen bör vara att ha samma storlek på
medfinansiering i kommande programperiod som det varit i nuvarande period.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2020-10-27, från kommunstyrelsens kansli, föreslås följande:
-

Kommunstyrelsen beslutar inför den nya programperioden 2021-2027, som inriktningsbeslut, att
Oskarshamns kommun fortsatt ska samverka med föreningen Kustlandet kring lokal
landsbygdsutveckling genom LEADER-metoden.

-

Kommunstyrelsen beslutar vidare att medverka i utformning av strategi och budget som ska
gälla för Kustlandet för programperioden 2021-2027. Ambitionen är att medfinansiering ska ske i
samma omfattning som under innevarande period.

-

Kommunstyrelsen säkerställer också att föreningens verksamhet kan fullföljas i samma
omfattning under mellanåret 2022. Budgetanslagen för LEADER-områdena lämnas för 2022
oförändrat.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, KS-kansli, 2020-10-27
- Bilaga Underlag, inriktningsbeslut 2021-2027_LEADER
- Bilaga Minnesanteckningar Finansiärsmötet 20190919_LEADER

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-03
§ 201

Sida 23

Dnr KS 2020/000940-2

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
Föreliggande förslag till revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning antas och gäller från och
med 2020-12-01.

Ärendet
Kommunfullmäktiges presidium har tagit fram ett förslag till revidering av kommunfullmäktiges
arbetsordning. De ändringar som föreslås syftar till att underlätta inlämnandet av motioner,
interpellationer och frågor, genom en ny möjlighet att dessa även kan lämnas in via mejl. Vidare
föreslås en sänkning från 10 till 7 dagar för anmälan om önskan att delta i sammanträdet på distans.
I bifogad arbetsordning finns förslagen till ändringar på sidorna 4, 8 och 9. Överstruken text föreslås
utgå och röd text föreslås som ny text.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2020-10-20, från kommunstyrelsens kansli föreslås att föreliggande förslag till
revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning antas och gäller från och med 2020-12-01.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, KS-kansli, 2020-10-20
- Bilaga Revidering Arbetsordning för kommunfullmäktige 2020

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-03
§ 202

Sida 24

Dnr KS 2020/000989-1

Revidering 2020 av reglementen för styrelse och
nämnder i Oskarshamns kommun - Deltagande på
distans
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
För anmälan i förväg, om önskan att delta på distans i kommunstyrelsens och nämndernas
sammanträden, sänks antalet dagar från 10 till 5.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-06, § 62, att ledamöter i kommunfullmäktige och i
kommunstyrelsen och nämnderna får delta i sammanträden på distans. Mot denna bakgrund
infördes också ett nytt avsnitt i dokumentet Reglementen för styrelse och nämnder i Oskarshamns
kommun. Texten i detta nya avsnitt, ”3.13 Sammanträden på distans”, på sidan 12 i reglementet
lyder enligt följande:
”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans.
Sådant sammanträde får endast genomföras om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalerna, som används
av ledamöterna på distans, ska vara så utformade att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Ledamot som önskar delta på distans, ska senast 10 dagar
i förväg anmäla detta till nämndens sekreterare. Vid extraordinär händelse kan anmälan göras
närmare inpå sammanträdet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Nämnden får
bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.
För utskott i nämnd gäller samma regler som ovan.”

Ändring av antalet dagar i förväg för anmälan
Som framgår av texten ska ledamot, som önskar delta på distans, senast 10 dagar i förväg anmäla
detta till nämndens sekreterare. Så här i efterhand har det visat sig att detta är onödigt långt innan
själva sammanträdet. Antalet dagar kan sänkas till 5, det vill säga samma antal dagar före
sammanträdet som gäller för när kallelse och beslutshandlingar ska skickas ut.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2020-10-27, från kommunstyrelsens kansli föreslås att för anmälan i förväg,
om önskan att delta på distans i kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden, sänks antalet
dagar från 10 till 5.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-03

Sida 25

§ 202 fortsättning

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, KS-kansli, 2020-10-27

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-03
§ 203

Sida 26

Dnr KS 2020/000013-20

Kommundirektören informerar
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras som mottagen.

Dagens sammanträde
Kommundirektör Rolf Persson informerar om aktuella frågor och aktiviteter för kommunen, enligt
följande:
- Sjuktalen inom kommunens verksamheter ökar i jämförelse med samma period tidigare år.
- Covid-19 smitta i flera av kommunens verksamheter.
- Länsstyrelsen kallar till nya samråd med anledning av pandemin.
- Utbildning i bemanningsekonomi 19 november, KSAU är inbjudna.
- Säkerhetsavdelningen har fått i uppdrag att se över hur vi kan samordna larm och
bevakningstjänster.
Ordföranden ställer proposition på att informationen noteras som mottagen och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-03

Sida 27

§ 204

Anmälningsärenden
Arbetsutskottets beslut
Nedanstående ärende noteras som anmält.
Dnr KS 2020/000683

Justerarsignaturer

KS -budgetpost för oförutsedda 2020- lägesrapport

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-11-03

Sida 28

§ 205

Anmälan av delegationsbeslut
Inga delegationsbeslut anmäls vid dagens sammanträde.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

