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Dnr KS 2020/000015-70

Fastställande av dagordning
Arbetsutskottets beslut
Utskickad dagordning fastställs.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
Comfact Signature Referensnummer: 995184

Sida 3

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-12-01
§ 208

Sida 4

Dnr KS 2020/001029-1

Investeringsbudget 2022-2025 Kommunstyrelsens
verksamheter
Arbetsutskottets beslut
1. Investeringsbudget 2022 och verksamhetsplan 2023-2025 för kommundirektör och kansli
överlämnas till ekonomiavdelningen för sammanställning och till verksamhetsledningen för
bearbetning.
2. Investeringsbudget 2022 och verksamhetsplan 2023-2025 för kommunstyrelseförvaltningen
överlämnas till ekonomiavdelningen för sammanställning och till verksamhetsledningen för
bearbetning.
3. Investeringsbudget 2022 och verksamhetsplan 2023-2025 för tillväxt- och näringslivskontoret
överlämnas till ekonomiavdelningen för sammanställning och till verksamhetsledningen för
bearbetning.
4. Investeringsbudget 2022 och verksamhetsplan 2023-2025 för utvecklings- och
exploateringsområden ska kompletteras med tydligare beslutsunderlag för att sedan överlämnas
till ekonomiavdelningen för sammanställning och till verksamhetsledningen för bearbetning.

Ärendet
Förslaget till investeringsbudget 2022-2025 har sin utgångspunkt i den verksamhetsplan som
beslutades av kommunfullmäktige i juni 2020 i samband med beslutet av investeringsbudgeten
2021-2024. Enligt investeringspolicyn ska alla nämnder bedöma sitt investeringsbehov.
Ekonomiavdelningen sammanställer nämndernas samtliga investeringar och skickar de till
verksamhetsledningen för bearbetning. För investeringar i fastigheter har sedan tekniska nämnden
ett samordningsansvar och för IT-investeringar har kommunens digitaliseringsavdelning 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, 2020-11-18, från ekonomiavdelningen föreslås följande:
-

Investeringsbudget 2022 och verksamhetsplan 2023-2025 för kommundirektör och kansli
överlämnas till ekonomiavdelningen för sammanställning och till verksamhetsledningen för
bearbetning.
Investeringsbudget 2022 och verksamhetsplan 2023-2025 för kommunstyrelseförvaltningen
överlämnas till ekonomiavdelningen för sammanställning och till verksamhetsledningen för
bearbetning.
Investeringsbudget 2022 och verksamhetsplan 2023-2025 för tillväxt- och näringslivskontoret
överlämnas till ekonomiavdelningen för sammanställning och till verksamhetsledningen för
bearbetning.
Investeringsbudget 2022 och verksamhetsplan 2023-2025 för utvecklings- och
exploateringsområden ska kompletteras för att sedan överlämnas till ekonomiavdelningen för
sammanställning och till verksamhetsledningen för bearbetning.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
Comfact Signature Referensnummer: 995184
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§ 208 fortsättning

Dagens sammanträde
Kommundirektör Rolf Persson, utvecklingschef Henrik Andersson och ekonomichef Tobias Åstrand
svarar på frågor om förslaget till investeringsbudget och verksamhetsplan.
Andreas Erlandsson (S) föreslår ett tillägg om att förslaget till Investeringsbudget 2022 och
verksamhetsplan 2023-2025 för utvecklings- och exploateringsområden ska kompletteras med
tydligare beslutsunderlag.
Mathias Karlsson (L) yrkar att posten för logistik -och företagspark ska nollställas för år 2022.
Ordföranden meddelar att förslaget från ekonomiavdelningen, med tillägget från Andreas Erlandsson
(S), och yrkandet från Mathias Karlsson (L) ska prövas mot varandra. Arbetsutskottet bifaller detta.
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att arbetsutskottet beslutar bifalla
ekonomiavdelningens förslag med tillägget från Andreas Erlandsson (S) och avslå Mathias
Karlssons (L) yrkande.

Beslutsunderlag
Bilaga 1 Kommundirektör o kansli förslag investeringsbudget 2022-2025
Bilaga 2: Kommunstyrelseförvaltningen förslag investeringsbudget avgift 2022-2025
Bilaga 3: Kommunstyrelseförvaltningen förslag investeringsbudget skatt 2022-2025
Bilaga 4 Tillväxt- och Näringslivskontoret förslag investeringsbudget 2022-2025
Bilaga 5 Utvecklings- och exploateringsområden förslag investeringsbudget 2022-2025

Skickas till
För kännedom:
Ekonomiavdelningen
Verksamhetsledningen via kommundirektören
Samtliga chefer inom kommunstyrelsens verksamheter
Förvaltningsekonomer för kommunstyrelsens verksamheter

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
Comfact Signature Referensnummer: 995184
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Dnr KS 2020/000014-10

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

Dagens Sammanträde
Mark- och exploateringsstrateg Göran Landenius informerar om aktuella frågor och aktiviteter enligt
följande:
- Förslag tomtpris Östra Storskogens industriområde resterande områden. Ärendet tas upp på
kommunstyrelsens sammanträde 2020-12-15.
- Förslag om fastighetsreglering Småland Padel Society AB. Företaget önskar bygga ut
anläggningen med ytterligare banor om cirka 910 kvm.
Ordföranden ställer proposition på att informationen noteras som mottagen och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
Comfact Signature Referensnummer: 995184
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Dnr KS 2020/000028-14

HR-chefen informerar
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras som mottagen.

Dagens sammanträde
HR-chef Monica Bergh informerar om aktuella frågor och aktiviteter, enligt följande:
-

Löneöversynen pågår.
Merparten av presentkorten till medarbetare i kommunen med tack för insatsen under
Coronapandemin har levererats.
Årsarbetstidsavtalet inom socialförvaltningens verksamheter -uppsagt från Kommunal från 1
december.
Sjukfrånvaron- 1 % över förra årets sjukfrånvaro i snitt, hänger samman med rådande
pandemi. Sjukfrånvaro för oktober undantaget där sjukfrånvaron var något lägre i jämförelse
med övriga månader under året. Långa sjukfrånvaron lägre i år i jämförelse med förra året.
Påbörjat ansökan inför projektet sunt arbetsliv.
Arbetet med samverkansavtalet pågår.
Pågående arbetet med att ta fram en ny bemanningshandbok. HR har representant i
projektet.
Heltidsresan. Hög andel av personalen som fått frågan om heltid har svarat att de vill arbeta
heltid när kommunen har skickat ut frågan under hösten 2020.
HELLO- projektet. Kommunstyrelseförvaltningen har haft möte med konsulterna för att lägga
upp strategi inför fortsättningen av projektet. Kulturfrågor är en viktig del inför fortsättningen.
Upphandlingsprocessen är snart igång.

Ordföranden meddelar att vid nästkommande sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott
ska följande information finnas med från HR-avdelningen:
- Mer information om processen med att ta fram ett nytt samverkansavtal.
- Mer information om det uppsagda årsarbetsavtalet inom socialförvaltningens verksamheter.
Ordföranden ställer proposition på att informationen noteras som mottagen och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Skickas till
HR-avdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
Comfact Signature Referensnummer: 995184
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Dnr KS 2019/000883-12

Information- Ny bredbandsstrategi för Oskarshamns
kommun
Arbetsutskottets beslut
1. Informationen noteras som mottagen.
2. Informationen tas upp på kommunstyrelsens sammanträde 2020-12-15.

Dagens sammanträde
Arbetet med att ta fram en ny bredbandsstrategi för Oskarshamns kommun pågår. På sammanträdet
berättar utvecklingschef Henrik Andersson och landsbygdsutvecklare Kristina Hägg-Blecher om den
pågående processen, berättar om tidplanen och visar delar ur förslaget till ny strategi, enligt följande:

Statliga och regionala stödmöjligheter
-

50 Mkr i Regional satsning.
PTS 1400 Mkr 2021. Sökbart för Operatörer, föreningar och kommunala bredbandsbolag som
bygger på landsbygden.
LB- stöd i retur. Två projekt har fått ny chans att söka: Långö ”hela området” och IP Only GlaboFårbo.

Pågående utbyggnad
-

Dragskär
Kristdala 1
Långö - etapp 3
Samförläggningar Eon

Strategi 2021-2025
-

Teknikneutralitet utvecklas.
Samarbete och samverkan i avtal med kommersiella aktörer.
Lokala mål i förhållande till regionala och statliga mål

Avtalsförslag IP-only
-

Samarbetsavtal för ”hela kommunen” tecknas först
Reglerar inbördes arbete med utgångspunkt i samma vision, mål och principer
Samverkansavtal tecknas för varje delområde/utbyggnad
Till avtalet kopplas en specifik utbyggnadsplan
IRU avtal tecknas för upplåtelse av kommunens kanalisation

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
Comfact Signature Referensnummer: 995184
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§ 211 fortsättning

Trådlöst bredband gör framryckning
-

Trådlöst bredband för framryckning. Möjligheter där fast installation/fiber är för dyrt.
Svagheter följer samma mönster som mobiltelefoni. Samhällsmaster kan vara ett alternativ.
Satellit i extrema lägen? Förändrar marknaden eftersom det är ett billigare alternativ.
Möjligheter där fast installation/fiber är för dyrt
Svagheter följer samma mönster som mobiltelefoni
Billigt alternativ från Telia – ej ”Öppet” och begränsad hastighet
Radio-länk i svåra lägen och för högre hastighet.
Samhällsmaster kan vara alternativ
Satellit i extrema lägen?

Tidplan
-

Budget 8,5 Mkr 2020-11-23
Genomgång på KSAU 2020-12-01
Information om strategi och avtal KS 2020-12-15
Samarbetsavtalet tas av KS 2021-01-19, Samverkansavtal och IRU-avtal godkännes.
Bredbandsstrategi kan antas av KF 2021-02-08

Ordföranden ställer proposition på att informationen noteras som mottagen, samt att informationen
tas upp på kommunstyrelsens sammanträde 2020-12-15, och finner att arbetsutskottet beslutar
bifalla detta.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
Comfact Signature Referensnummer: 995184
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Dnr KS 2020/001034-1

Utökad parkeringsyta, Klintemåla
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Befintlig parkeringsyta i Klintemåla utökas med ytterligare gästplatser
2. Tekniska kontoret är beställare av arbetet och finansiering sker genom att ianspråkta medel om
130 tkr från kommunstyrelsens oförutsedda driftsbudget.

Ärendet
I dialog med Vägverket, näringsidkare och markägare har Oskarshamn kommun utvärderat
trafiksituation i Klintemåla för den gångna sommarsäsongen, 2020. Besökstrycket har ökat betydligt,
i och med utvecklingen av kommersiell service och evenemang i hamnområdet. Slutsatsen är att
infrastruktur som parkeringsytor är underdimensionerade och leder till felparkeringar som försvårar
för utryckningsfordon men också för näringsidkare, boende och besökare. Tillsammans med berörda
aktörer är förslaget att utöka antalet parkeringsplatser, vid nedre gästparkeringen. Offererat arbete
omfattar röjning och anläggning av ca 36 gästparkeringar på en yta om ca 460m2.
Med utökad yta följer en omskrivning av Tekniska kontorets nuvarande arrendeavtal med
markägaren. Tekniska kontoret är beställare av uppdraget men fakturering sker via
landsbygdsutvecklaren.
Under 2020 har lokala aktörer tillsammans med Oskarshamns kommun genomfört ett
utvecklingsprojekt med medel från leaderområde Kustlandet och med målet att skapa förutsättningar
för ökad kommersiell service under sommarsäsongen för besökare och boende i Misterhults kustoch skärgårdsområdet. Upprustning av Skärgårdens hus, ny brygga och flera uteplatser för caféoch evenemangsverksamhet har tillkommit. Detta i kombination med att livsmedelsbutiken har fått
nya entreprenörer med ett ökat serviceutbud, har resulterat i ett ökat besökstryck i området. En väl
fungerande infrastruktur med goda parkeringsmöjligheter är avgörande för en hållbar utveckling i
området. Trafikverket har varit på plats och bedömt lämpligheten. Man pekar på behovet av utökad
gästparkering för att skapa en säkrare trafiksituation. Under sommarsäsongen parkerar bilar intill
och på vägen ned till hamnen vilket försvårar för utryckningsfordon att ta sig fram i området.
Befintliga p-platser är överfulla och det finns inte ytterligare alternativa parkeringsmöjligheter vilket
leder till att besökare felparkerar. På befintlig gästparkering finns även kärl för sortering av glas,
papper och sopor vilket kräver plats.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2020-12-01, från tillväxt-och näringslivskontoret föreslås följande:
- Befintlig parkeringsyta i Klintemåla utökas med ytterligare gästplatser
- Finansiering sker genom att ianspråkta medel om 130 tkr från kommunstyrelsens oförutsedda
driftsbudget.

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

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
Comfact Signature Referensnummer: 995184
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§ 212 fortsättning

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, TON, 2020-12-01

Skickas till
För kännedom:
Susanne Kelly, Tekniska kontoret, Oskarshamns kommun
Göran Landenius, Tillväxt- och näringslivskontoret, Oskarshamns kommun
Ekonomiavdelningen

För åtgärd:
Kommunstyrelsens kansli

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
Comfact Signature Referensnummer: 995184
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Dnr KS 2018/000226-7

Möjlighet att köpa cykel genom kommunen med ett
förmånsavtal
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
Förslaget om att införa möjligheten för tillsvidareanställda i Oskarshamns kommun att hyra en cykel
med bruttolöneavdrag med förmånsbeskattning under 36 månader godkänns.

Ärendet
Bakgrund
2018-02-17 inkom ett medborgarförslag om att alla kommunanställda bör ges möjlighet att köpa en
cykel med ett förmånsavtal.
Kommunfullmäktige beslutade, 2018-03-20, § 64, att medborgarförslag nr 2/18 besvaras med
hänvisning till att kommundirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna för kommunanställda
att köpa cykel genom ett förmånsavtal.

Hyra cykel med bruttolöneavdrag – en attraktiv arbetsgivare
Oskarshamns kommun arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare, såväl för att behålla befintlig
personal som för att attrahera nya medarbetare.
Som ett steg i detta arbete föreslås att tillsvidareanställda medarbetare erbjuds att hyra en cykel
med bruttolöneavdrag med förmånsbeskattning under 36 månader.
Fördelarna med att erbjuda cyklar till kommunens medarbetare är flera:
- Bra för hälsan med motion och frisk luft, kan öka frisknärvaron.
- Ekonomiskt fördelaktigt för de som tar del av erbjudandet, dels blir priset på cykeln
fördelaktigt och dels blir det en besparing att ställa bilen och cykla mer.
- Att cykla istället för att ta bilen är bra för miljön och går också i linje med kommunens
resepolicy
Det är dock viktigt att i samband med ett avtal om bruttolöneavdrag informera medarbetarna om att
ett bruttolöneavdrag påverkar såväl SGI som pensionen negativt i viss mån, så länge
medarbetarens lön inte är över ca 43000 kr/månad.
Efter hyresperioden erbjuds medarbetaren att köpa cykeln till ett marknadsvärde som fastställs vid
hyresperiodens slut.
Erbjudandet föreslås omfatta en rad olika typer av cyklar i olika prislägen. Förmånscykeln skulle
väljas och hyras hos en av de leverantörer som finns på marknaden som tar hand om hela kedjan
från beställning och leverans till garanti/försäkring och slutligen återlämning eller utköp till
marknadsvärde. Flera sådana aktörer finns, bland andra Ecochange, Elcykelpunkten, Cykloteket
och Greenbenefits. Leverantör tas fram via upphandling.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
Comfact Signature Referensnummer: 995184
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§ 213 fortsättning
Administrativa följder
För att skapa en bild av administrativa följder av att erbjuda förmånscyklar till medarbetarna har
samtal förts med Region Kalmar, som idag arbetar med förmånscyklar och har avsatt 25 % av en
heltidstjänst för arbetet. Region Kalmar har ca 7000 anställda och skrev runt 500-600 avtal om
förmånscyklar då de gick ut med erbjudandet första gången.
Utifrån samtalet med Region Kalmar görs följande uppskattningar om möjlig innebörd för
Oskarshamns kommun:
Att kommunicera angående erbjudandet, ta fram listor på medarbetare som omfattas av erbjudandet
och sedan löpande administrera förmånscyklarna kan uppskattas kräva ca 15 % av en heltidstjänst,
utslaget över ett år. Det gäller fakturor, frågor kring föräldraledighet, sjukdom, avslut av tjänst i
förhållande till bruttolöneavdrag. Vidare kan en uppskattning vara att mellan 100-200 medarbetare
skulle ta del av erbjudandet i en första omgång. Arbetet kommer utföras inom befintlig bemanning.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2020-11-23, från kommunstyrelseförvaltningen föreslås att förslaget om att
införa möjligheten för tillsvidareanställda i Oskarshamns kommun att hyra en cykel med
bruttolöneavdrag med förmånsbeskattning under 36 månader godkänns.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, KSF, 2020-11-23
- Bilaga Räkneexempel bruttolöneavdrag
- Bilaga Protokollsutdrag - , 2018-03-20, § 64
- Bilaga Medborgarförslag

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
Comfact Signature Referensnummer: 995184
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Dnr KS 2020/000986-1

Återrapportering av internkontroll 2020kommunstyrelsens verksamheter
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Utförd internkontroll för fyra områden inom kommunstyrelsens verksamheter 2020 godkänns.
2. De två områden som inte granskats ska återrapporteras till kommunstyrelsen under det första
kvartalet 2021.

Ärendet
Fyra områden har granskats av de beslutade sex områdena för internkontroll av kommunstyrelsen
verksamhet 2020. Av dem sex punkterna är två kommungemensamma.
Covid-19 har påverkat verksamheterna med kontrollansvar mycket och gjort omprioriteringar av
arbetsuppgifter nödvändiga i vissa fall.
Granskningsområden
Krishantering
Granskningen har givit ett resultat som i stort speglar förra årets, men under året 2020 har
organisationen visat prov på mycket god förmåga att hantera en kris som varit både långdragen och
drabbat organisationen brett. Kommunikationschef bedömer därför resultatet mindre kritiskt än 2019.
På grund av VoR värde 12 kvarstår granskningsområdet.
Personalförsörjning
Granskning ej utförd.
Granskningsområdet kvarstår.
Hantering av sjukfrånvaro och rehabilitering
Granskningen visar att en majoritet av de svarande, nio personer, svarar att de fått till sig
kommunens rehabiliteringsstöd för chefer. Detta är en ökning sedan punkten kontrollerades första
gången 2018 då sex personer svarade att de fått till sig rehabiliteringsstödet.
Slutsatsen blir att det nu finns upparbetade rutiner för hur nya och befintliga chefer får till sig
information om hantering av sjukfrånvaro och rehabilitering. Stödet uppdateras vid behov och
arbetas med aktivt. Internkontrollpunkten bedöms därför ej behöva kvarstå.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
Comfact Signature Referensnummer: 995184

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-12-01

Sida 15

§ 214 fortsättning
Kommungemensam punkt
IT- och informationssäkerhet
Granskningen visar följande resultat för förvaltningarna:







Tillväxt- och Näringslivskontoret – Av totalt 42 användare har 82 % av utskickade
lektioner genomförts.
Tekniska Kontoret – Av totalt 217 användare har 60 % av utskickade lektioner genomförts.
Socialförvaltningen – Av totalt 1045 användare har 45 % av utskickade lektioner
genomförts.
Samhällsbyggnadskontoret – Av totalt 39 användare har 83 % av utskickade lektioner
genomförts.
Kommunstyrelseförvaltningen – Av totalt 122 användare har 73 % av utskickade lektioner
genomförts.
Bildningsförvaltningen – Av totalt 1069 användare har 63 % av utskickade lektioner
genomförts.

Statistiken baseras på hur det såg ut den 31 oktober. Denna statistik påminner om hur det såg ut år
2019, och får därmed anses tillförlitlig utifrån hur det kommer se ut även efter att den sista lektionen
skickats ut. Bedömningen är att punkten bör kvarstå.
Anställningsavtal
De månader som kontrollerats har i genomsnitt 15 felskrivningar per månad upptäckts. Det ska
jämföras med att vi får in cirka 380 avtal per månad. Löneenheten bedömer att anställningsavtal bör
fortsätta vara en internkontrollpunkt under 2021 och planerar att fortsätta med kontrollerna.
För att få en ännu bättre bild av de felaktigheter som kommer in ska även avtal som kommer in sent,
eller inte kommer in alls, dokumenteras som felaktiga.
Kommungemensam punkt
Korthantering
Granskningen har ej utförts på grund av att kommunstyrelsen antog de reviderade
kommunövergripande riktlinjerna för betal- och kreditkort 2020-06-16. Dessa kommunövergripande
riktlinjer har tagits fram av förvaltningsekonomer vilka även är viktiga nyckelpersoner i
implementeringen av rutinerna i verksamheterna.
Med anledning covid -19 har ekonomiavdelningen haft en ovanligt hög sjukfrånvaro under augusti,
september och oktober vilket har resulterat i nödvändig omprioritering av arbetsuppgifter.
Granskningsområdet kvarstår.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2020-11-25, från kommunstyrelseförvaltningen föreslås följande:
-

Utförd internkontroll för fyra områden inom kommunstyrelsens verksamheter 2020 godkänns.

-

De två områden som inte granskats ska återrapporteras till kommunstyrelsen under det första
kvartalet 2021.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, KSF, 2020-11-25
- Bilaga Delrapport - anställningsavtal 2020
- Bilaga Delrapport - hantering av sjukfrånvaro och rehab 2020
- Bilaga Delrapport - IT- och informationssäkerhet (KSF, TON) 2020
- Bilaga Delrapport - krishantering 2020
- Bilaga Internkontrollplan med utfall, kommunstyrelsens verksamheter 2020
- Bilaga Kommungemensam - delrapport IT - och informationssäkerhet 2020
- Bilaga Kommungemensam - delrapport Korthantering 2020
- Bilaga Kommungemensam Internkontrollplan med utfall_2020
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Dnr KS 2020/000964-2

Återrapportering-Ungdomsåret 19/20
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
Rapporteringen av ungdomsåret 19/20 godkänns.

Ärendet
Återrapportering ungdomsåret 2018-2019
Ungdomssamordnare Martina Berggren informerar om ungdomsåret 2019-2020.
Följande bilagor bifogas:
1. Ungdomsåret 2019-2020
2. Sammanställning Aktiviteter för ungas delaktighet
3. Unga kommunutvecklares perspektiv på ungdomsåret

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-09 § 133 att en arbetsgrupp tillsätts för ungdomsåret med
representanter från alla förvaltningar samt att ungdomsåret årligen återkopplar arbetet till
kommunstyrelsen.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2020-11-17, från ungdomssamordnaren och kommundirektören föreslås att
rapporteringen av ungdomsåret 19/20 godkänns.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, ungdomssamordnaren och kommundirektören, 2020-11-17
 Bilaga 1: Ungdomsåret 2019-2020
 Bilaga 2: Sammanställning Aktiviteter för ungas delaktighet
 Bilaga 3: Delaktighet av unga kommunutvecklare
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Dnr KS 2020/001089-1

Genomförande LUPP 2021
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Oskarshamns kommun genomför LUPP 2021
2. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag till organisation för LUPP 2021

Ärendet
Kommunstyrelsen ska ta ställning till om Oskarshamns kommun ska genomföra LUPP 2021.

Bakgrund
LUPP står för ”Lokal uppföljning av ungdomspolitiken” och tillhandahålls av MUCF, Myndigheten för
ungdoms och civilsamhällsfrågor. LUPP är ett enkätverktyg med vars hjälp kommuner kan studera
ungas levnadsvillkor med fokus på fritid, skola, politik, inflytande, trygghet, hälsa och framtid.
Oskarshamns kommun ingår i Kommunförbundets samverkan ”Regional samverkan kring ungas
uppväxt 2020-2022” där genomförandet av LUPP-processen 2021 ingår.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2020-11-24, från ungdomssamordnaren och kommundirektören föreslås
följande:
- Oskarshamns kommun genomför LUPP 2021
-

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag till organisation för LUPP 2021

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, ungdomssamordnaren och kommundirektören, 2020-11-24
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Dnr KS 2020/001080-2

Utökat område för parkeringsövervakning
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
Området för parkeringsövervakning utökas till att gälla hela Oskarshamns kommun.

Ärendet
Bakgrund
Oskarshamns kommun svarar för parkeringsövervakning enligt lagen om kommunal
parkeringsövervakning (SFS 1987:24). Den kommunala parkeringsövervakningen har fram tills nu
omfattat centrumområdet i centralorten enligt beslut i kommunfullmäktige 1987-06-15.

Förslag om utökat område för parkeringsövervakning
Tekniska nämnden beslutade, 2020-11-11, § 106, följande:
1. Området för parkeringsövervakning utökas till att gälla hela Oskarshamns kommun.
2. Ärendet skickas till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Tekniska kontoret beskriver att det finns behov av att utöka området för parkeringsövervakning. I
dagsläget är området för parkeringsövervakning begränsat till att endast omfatta Oskarshamns
stadskärna, trots att överträdelser i parkeringssituationer kan uppstå i fler delar av Oskarshamns
tätort och i yttertätorterna. Att utöka området för parkeringsövervakning till att gälla i hela kommunen
kan bidra till förbättrad säkerhet och framkomlighet i trafiken, för såväl bilister som cyklister och
fotgängare.
I dagsläget finns det två heltidsanställda trafikövervakare. Ett utökat område för
parkeringsövervakning skulle innebära att tillgång till bil blir nödvändig. Detta hanteras genom
användning av kommunens bilpool.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2020-11-25 från kommunstyrelsens kansli föreslås att området för
parkeringsövervakning utökas till att gälla hela Oskarshamns kommun.

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

Beslutsunderlag
- Bilaga Tekniska nämnden, 2020-11-11, § 106
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Dnr KS 2020/001067-2

Revidering av investeringsbudget 2021 och 2022,
objekt avseende kulturverksamheten
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. I investeringsbudget 2021 stryks objektet teknikutveckling (200 tkr) och i investeringsbudget
2022 stryks objektet barnverksamhet kulturhuset (250 tkr).
2. Medlen om sammanlagt 450 tkr överförs till ett nytt objekt benämnt Döderhultarmuseet i
investeringsbudget 2021.

Ärendet
I bildningsnämndens investeringsbudget 2021 finns 200 tkr avsatta på objektet Teknikutveckling och
i investeringsbudget 2022 finns 250 tkr avsatta på objektet Barnverksamhet kulturhuset.
Bildningsförvaltningen önskar istället använda dessa pengar till utveckling av Döderhultarmuseet
under 2021 för ny teknik med interaktiva delar för barn och unga.

Förslag från bildningsnämnden
Bildningsnämnden beslutade 2020-11-02, § 75, föreslå kommunstyrelsen beslut enligt följande:
- I investeringsbudget 2021 stryks objektet teknikutveckling (200 tkr) och i investeringsbudget 2022
stryks objektet barnverksamhet kulturhuset (250 tkr).
- Medlen om sammanlagt 450 tkr överförs till ett nytt objekt benämnt Döderhultarmuseet i
investeringsbudget 2021.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2020-11-24, från kommunstyrelsens kansli föreslås följande:
- I investeringsbudget 2021 stryks objektet teknikutveckling (200 tkr) och i investeringsbudget
2022 stryks objektet barnverksamhet kulturhuset (250 tkr).
-

Medlen om sammanlagt 450 tkr överförs till ett nytt objekt benämnt Döderhultarmuseet i
investeringsbudget 2021.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, KS-kansli, 2020-11-24
Bilaga: BN 2020-11-02, § 75
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Dnr KS 2020/001099-2

Beslut om taxor och taxeföreskrifter gällande från
2021 - KSRR
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
Taxor och taxeföreskrifter för Kalmarsundregionens Renhållare (KSRR), gällande från och med
2021-01-01, antas.

Ärendet
Förbundsdirektionen för Kalmarsundregionens Renhållare (KSRR) lägger fram bifogade taxor och
föreskrifter för 2021 för beslut i medlemskommunerna.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2020-11-24, från kommunstyrelsens kansli föreslås att taxor och
taxeföreskrifter samt avfallsföreskrifter för Kalmarsundregionens Renhållare (KSRR), gällande från
och med 2021-01-01, antas.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, KS-kansli, 2020-11-24
- Bilaga VB_ För behandling i kommunfullmäktige
- Bilaga Avfallsföreskrifter Basic
- Bilaga § 23 Taxor och taxeföreskiftet 2021
- Bilaga § 25 Avfallsförekrifter 2021
- Bilaga Taxor 2021
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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:
-

Corona. Socialstyrelsen beviljar kommunen 17 miljoner för perioden fram till augusti (av de
19 miljoner som söktes för perioden fram till augusti).
IOP avtal med Hela Sverige Oskarshamn, ärende till kommunstyrelsen 2020-12-15,
Förvaltningar som utövar tillsyn, räddningstjänst/SBN/ - fatta generellt beslut om att inte ta
avgifter vid tillsyn.
LONA-ansökan. Sulegångs natur-och kulturcentrum.
Upphandling trygghetsboende. Ärende till kommunstyrelsen 2020-12-15.
Information från säkerhetsavdelningen.
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Anmälningsärenden
Dnr KS 2020/000683

KS -budgetpost för oförutsedda 2020- lägesrapport
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