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Dnr KS 2021/000022-6

Fastställande av dagordning
Arbetsutskottets beslut
Utskickad dagordning fastställs.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/000013-3

HR-chefen informerar
Arbetsutskottets beslut
1. Informationen noteras som mottagen.
2. Frågan gällande arbetssituationen inom socialförvaltningens verksamheter med anledning av
Covid-19 tas upp som ett ärende vid arbetsutskottets sammanträde 2021-02-09.
3. Löneöversynen för 2021 tas upp som ett ärende på arbetsutskottets sammanträde 2021-02-09.
4. Till arbetsutskottets sammanträde 2021-03-09 ska en plan för arbetet med feriejobben
sommaren -21 presenteras.

Dagens sammanträde
HR-chef Monica Bergh informerar om aktuella frågor och aktiviteter, enligt följande:
Sjukfrånvaro
- Sjukfrånvaron har under månaderna med Covid-19 varit högre i gruppen 50 + än i de yngre
åldrarna.
- Den kortare sjukfrånvaron har legat högre under år 2020 jämfört med år 2019. Den
långvariga sjukfrånvaron har sjunkit något i jämförelse med år 2019.
Feriejobb
- En första inventering av feriejobbsplatser är genomförd.
- Svårare att hitta platser med anledning av Covid-19.
- Till arbetsutskottets sammanträde 2021-03-09 ska en plan för det fortsatta arbetet med
feriejobb inför sommaren-21 presenteras.
Arbetssituationen inom socialförvaltningen med anledning av Covid-19
- Frågan tas upp vid arbetsutskottets sammanträde 2021-02-09.
Vaccination av personal
- HR-avdelningen administrerar och kallar till vaccination för personal, mot Covid-19.
Sommarbemanning
- Arbetet med att anställa sommarvikarier inför sommaren-21 är påbörjad. Förväntas bli
svårare än vanligt med anledning av Covid-19.
Andreas Erlandsson (S) föreslår följande:
-

Frågan gällande arbetssituationen inom socialförvaltningens verksamheter med anledning
av Covid-19 tas upp vid arbetsutskottets sammanträde 2021-02-09.

-

Till arbetsutskottets sammanträde 2021-03-09 ska en plan för arbetet med feriejobben
sommaren -21 presenteras.

Ordföranden ställer proposition på förslaget från Andreas Erlandsson (S) samt att informationen
noteras som mottagen och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-02
§ 15 fortsättning

Skickas till
HR-chefen
Förvaltningschefen KSF

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/000076-1

Insatser för kompetens-och näringslivsfrämjande
arbete 2021
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar om förstärkta kompetens- och näringslivsfrämjande insatser under år
2021, genom att tillföra Nova Utbildning Oskarshamns kommun 750 tkr och Tillväxt- och
näringslivskontoret 250 tkr för genomförande av redovisade insatser. Åtgärder ska vidtas av
verksamheten så att insatserna inte blir kostnadsdrivande och kräver utökad budget under
kommande år.
2. Arbetet med insatserna ska redovisas till kommunstyrelsen i samband med redovisning av
löften.

Reservation
Mathias Karlsson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendet
Oskarshamns kommuns näringsliv är unikt och utgör den tydligaste jobbmotorn i regionen, med fler
arbetstillfällen än vad som totalt finns i Oskarshamns arbetsföra befolkning. Detta är i grunden en av
de starkaste tillväxtparametrarna som kommunen har, vilket ställer krav på ett effektivt
näringslivsarbete med ett särskilt fokus på arbetskrafts- och kompetensförsörjningsinsatser. I
kommunens egna näringslivskontakter och återkommande i Arbetsförmedlingens
arbetsmarknadsprognoser, så anger det lokala näringslivet att behovet av att få tag på utbildad
arbetskraft är den största utmaningen för att kunna utvecklas, växa och i förlängningen kunna finnas
kvar. Med flera mycket stora arbetsgivare med flera tusen anställda i utländskt ägande, så blir
kompetensförsörjningsfrågorna en av de mest prioriterade och avgörande tillväxtfrågorna för
kommunen. Vidare utgör kommunen en viktig arbetsgivare med många varierade arbetstillfällen,
som också har stora behov av att kunna finna lämplig utbildad arbetskraft. I samband med den
pågående Coronapandemin, så ställs det krav på andra utbildningsformer och digital teknik. Det är
också i dessa tider särskilt känsligt och utsatt i näringslivet, då kompetensförsörjningsfrågorna
därmed får en ytterligare framträdande och delvis avgörande ställning. Med utgångspunkt från dessa
insikter beslutades det för budgeten år 2021 att utöka kommunstyrelsens budget med 1 000 tkr för
kompetens- och näringslivsfrämjande insatser.
Nova, Oskarshamns kommun har uppdraget att kompetensförsörja näringsliv och offentlig sektor för
att bidra till en hållbar ekonomisk och social utveckling samt ett hållbart samhälle. För att bland
annat möta de lokala arbetsgivarnas behov av kompetensförsörjning har Oskarshamns kommun
slutit avtal med flera olika universitet bland annat KTH, Linköpings universitet, Jönköpings University
och Linnéuniversitet, vilka Nova samverkar med.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 16 fortsättning
Följande insatser kommer ske inom ramen för Nova Oskarshamn med de utökade resurserna:
-

Stärkt dialog, samverkan och inventering kring näringslivets och offentlig sektors behov av
relevant arbetskrafts- och kompetensförsörjning

-

Oskarshamns kommun genom Nova resurssätter och tydliggör arbetet med
universitetsavtalen. Samverkan med industrin och högskolor/universitet möjliggör nya
insatser inom teknikutvecklingsprojekt och utbildningsinsatser. Därmed stöttas bland annat
industrins utveckling genom kommunens profilområde energi, alltifrån kärnteknik, vätgas och
solkraft. Vidare sker utvecklingssamarbeten med de stora företagen i Oskarshamn bl.a. Saft
med tillgång till brett spetskompetensnätverk vad gäller nya material. SKB OKG, Uniper med
tillgång på kompetens för att hantera sina långsiktiga verksamheter.

-

Utveckling av digitalisering gällande såväl nya former av kompetensutveckling för det lokala
näringslivet som universitetskompetens till stöd för den offentliga sektorn, inte minst kopplat
till kommunens förvaltningar i samarbete med Linköpings universitet.

-

Universiteten genom Nova, Oskarshamns kommun deltar och är engagerade i utvecklingen
av en industriell utvecklingsplattform tillsammans med de stora företagen bl.a. Scania,
kommunen och grannkommunerna.

-

Ett bredare utbud av utbildningsinsatser från andra huvudmän än Oskarshamns kommun –
Nova, innebär krav om större mottagningskapacitet bl.a. i form av teknikkompetens.

Följande insatser kommer ske inom ramen för Tillväxt- och näringslivskontoret med de utökade
resurserna:
-

Rättviksmodellen - att förbättra näringslivsklimatet i kommunen är ett viktigt prioriterat arbete,
inte minst utifrån Oskarshamns kommuns tillväxtambitioner. För att åstadkomma en
förändring krävs att man ser över och utvärderar nya metoder och arbetssätt samt avsätter
resurser för att genomföra den s.k. Rättviksmodellen som innebär att företagen bl.a. betalar
för den tillsyn som faktiskt sker och för den tid den faktiskt tar. För att införa och genomföra
förändringen krävs insatser som förändringsutbildning, service- och bemötandeinsatser,
information och kommunikation.

-

Utbilda i service och bemötande. En utbildning riktad mot handläggare och chefer.

-

Tillsammans med Attraktiva Oskarshamn AB sätta den nya formen för näringslivsarbete. I
upphandlingsunderlaget gjordes en gränsdragning för vilka forum respektive part skulle
ansvara för. Nu behöver vi gemensamt bygga upp dessa forum, så att de harmoniserar.

-

Utveckla nya former för kommunens råd kopplade till kompetens-, näringslivs- och
exploateringsfrågor, så att kommunstyrelsen under året kan ta beslut om hur arbetet ska
organiseras.

-

Fler företagsbesök genomförs, med fokus på små och medelstora företag.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-02

Sida 8

§ 16 fortsättning

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2021-01-27, från tillväxt- och näringslivskontoret föreslås följande:
-

Kommunstyrelsen beslutar om förstärkta kompetens- och näringslivsfrämjande insatser under år
2021, genom att tillföra Nova Utbildning Oskarshamns kommun 750 tkr och Tillväxt- och
näringslivskontoret 250 tkr för genomförande av redovisade insatser. Åtgärder ska vidtas av
verksamheten så att insatserna inte blir kostnadsdrivande och kräver utökad budget under
kommande år.

-

Arbetet med insatserna ska redovisas till kommunstyrelsen i samband med redovisning av
löften.

Dagens sammanträde
Förvaltningschef Mats Johansson informerar om förslaget till förstärkta kompetens-och
näringslivsfrämjande insatser under år 2021.
Mathias Karlsson (L) yrkar bifall till förslaget med ändringen att tillväxt-och näringslivskontoret inte
ska tillföras 250 tkr för redovisade insatser.
Ordföranden meddelar att förslaget från tillväxt-och näringslivskontoret och yrkandet från Mathias
Karlsson (L) ska prövas mot varandra. Arbetsutskottet godkänner detta.
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att arbetsutskottet beslutat bifalla förslaget
från tillväxt-och näringslivskontoret och avslå yrkandet från Mathias Karlsson (L).

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, TON, 2021-01-27

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-02
§ 17

Sida 9

Dnr KS 2020/001000-2

Bostadsmarknadsenkät 2021
Arbetsutskottets beslut
Föreliggande förslag till besvarad Bostadsmarknadsenkät 2021 godkänns och överlämnas till
Boverket.

Ärendet
Syftet med den årliga Bostadsmarknadsenkäten är att kunna skapa en bred överblick över det
aktuella läget på bostadsmarknaden, belysa regionala skillnader, följa utvecklingen över tid och få
fram underlag för bedömningar av utvecklingen de närmaste åren.
Bostadsmarknadsenkäten är uppdelad i sex delar, i vilka olika fokusområden kopplade till
bostadsmarknaden behandlas.
Del 1 – Läget på bostadsmarknaden.
Del 2 – Bostadsbyggande.
Del 3 – Allmännyttan.
Del 4 – Kommunens verktyg för bostadsförsörjningen.
Del 5 – Läget på bostadsmarknaden för olika grupper
Del 6 – Bostadsanpassnings-, reparations- och återställningsbidrag

Dagens sammanträde
Mark- och planingenjör Håkan Johansson informerar om förslaget till svar på
Bostadsmarknadsenkäten 2021.
Ordförande ställer proposition på att förslaget till besvarad Bostadsmarknadsenkät 2021 godkänns
och överlämnas till Boverket, och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Bilaga: Svar på Bostadsmarknadsenkät 2021

Skickas till
Plan-och markingenjören

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/000068-2

Förslag till Avtal om plangenomförande del av
Figeholm 3:1, Högskulla Gård
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
1. Förslag till avtal om plangenomförande del av Figeholm 3:1, Högskulla Gård godkännes.
2. Finansiering sker genom att 100 tkr tas i anspråk från 9950 Buffert för oförutsedda
exploateringsbehov 2021.

Ärendet
Svenska hem i Småland AB har för avsikt att på del av fastigheten Figeholm 3:1 uppföra sex stycken
byggnader innefattande tolv stycken lägenheter fördelat på 3 respektive 4-5 rum och kök i
bostadsrätts- alternativt äganderättsutförande, invid Högskulla Gård i Figeholm.
Exploatören har för avsikt att riva den befintliga ladugårdsbyggnaden. Samhällsbyggnads-nämnden
har genom beslut 2015 § 213 tolkat detaljplanen så att den befintliga ladugårds-byggnaden kan
rivas.
Kommunen behöver riva helt eller delvis en förrådsbyggnad som står i tomtgräns.
Förrådsbyggnaden används av hyresgästen till Högskulla Gård. Beräknad kostnad ca 100 tkr.
Tomtarealen är ca 6 000 kvm. Genom att tillskapa ett servitut för väg över tomtmarken kommer det
fortfarande vara möjligt för hyresgästen till Högskulla Gård att passera.
Övriga villkor för avtalets genomförande enligt bilaga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2021-01-27, från kansli-och utvecklingsenheten föreslås följande:
-

Förslag till Avtal om plangenomförande del av Figeholm 3:1, Högskulla Gård godkännes.

-

Finansiering sker genom att 100 tkr tas i anspråk från 9950 Buffert för oförutsedda
exploateringsbehov 2021.

Dagens sammanträde
Mark-och exploateringsstrateg Göran Landenius informerar om förslaget till avtal om
plangenomförande och finansiering för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård..
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kansli-och utvecklingsenheten och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 18 fortsättning

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Kansli-och utvecklingsenheten, 2021-01-27
- Bilaga Förslag Markanvisningsavtal Småländska hem Högskulla Figeholm
- Bilaga Bilaga 1
- Bilaga Bilaga 2
- Bilaga Bilaga 2a
- Bilaga Bilaga 3
- Bilaga Bilaga 4
- Bilaga Bilaga 5

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/000099-1

Förlag om att riva Kikeboskolan
Arbetsutskottets beslut
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-17.

Ärendet
Kikeboskolan uppfördes i början på 1950-talet. Byggnaden har en byggnadsarea på ca 1 700
kvm och består av 1-3 våningar. Det finns även källare med ett skyddsrum. Undervisningen på
Kikeboskolan upphörde 2012. Några år senare under en kort period var det ett akutboende för
flyktingar. Under den senaste tiden har skolan varit utsatt för stor skadegörelse och andra
sociala problem.
Förslagsvis rivs byggnaden under innevarande år. Rivningen är kostnadsberäknad till ca 3,5
mkr.
En markstudie visar att det förekommer markföroreningar i fyllnadsmassorna under skolgården
fram till skolans grundmur. Det är inte känt om det förekommer föroreningar även under
byggnaden. Uppskattad kostnad för marksanering av skolgården är ca 650 tkr.
En ny detaljplan för området vann laga kraft i februari 2015. Planen möjliggör för bostäder,
centrumändamål, skola och vård. Om byggnaden rivs och marken saneras från föroreningar
underlättar det betydligt för den framtida utvecklingen av området.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2021-01-27, från kansli-och utvecklingsenheten föreslås följande:
-

Förslag om att riva skolbyggnaden samt att marksanera området godkännes.

-

Finansiering för att riva byggnaden sker genom att 3.5 mkr tas i anspråk från projekt 98 000
buffert för oförutsedda exploateringsbehov 2021.

-

Finansiering för att marksanera området sker genom att 650 tkr tas i anspråk från projekt 88017
buffert för saneringskostnader 2021

Dagens sammanträde
Mark-och exploateringsstrateg Göran Landenius föredrar ärendet.
Andreas Erlandsson (S) föreslår att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde 2021-0217.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från Andreas Erlandsson (S) och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/000075-1

Hamntorget etapp 2
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
En byggnation av Hamntorgets etapp 2, i enlighet med redovisat utformningsförslag och inom
befintlig budgetram, godkänns och kan genomföras med start 2021.

Ärendet
Bakgrund
Att omvandla delar av Oskarshamns Inre hamn till en självklar och naturlig del av staden och
stadslivet beslutades av Kommunfullmäktige i Planprogram för Inre hamnen hösten 2015. Att skapa
Hamntorget är ett väsentligt led i detta arbete och syftar till att bygga ihop staden och vattnet genom
väl gestaltade stadsrum. Detta bedöms vara en viktig pusselbit för stadens attraktion och invånarnas
trivsel.
Finansiering och tidplan
Det finns totalt, beroende på utfallet av ombyggnaden av Norra Strandgatan, ca 6 mkr tillgängliga för
ombyggnationen av Hamntorgets etapp 2. Kostnaderna för etapp 2 ska hållas inom befintlig ram.
Upphandling av entreprenör planeras att genomföras efter att kommunstyrelsen godkänt förslaget till
utformning och planerad entreprenadtid är april-september 2021.
Hamntorgets etapp 2
Hamntorgets etapp 1 stod klar under 2020 och redan då fanns grova skisser för hur etapp 2 skulle
se ut. Därefter här skisserna förfinats och utvecklats, men de tidigare intentionerna och tankarna
med platsen är desamma.
Planeringen av Hamntorget har pågått i olika omgångar under flera års tid och flera
medborgardialoger har genomförts, inte minst med stadens unga invånare rörande platsens karaktär
och innehåll. Ungdomar är en viktig målgrupp i arbetet med Hamntorget som utformats för att bli en
plats för aktivitet och rörelse, en plats där man träffas och dansar, leker, sportar och umgås. Här
möts man - in real life.
I arbetet med platsens utformning och urval av aktiviteter har även ett genusperspektiv varit viktigt.
Det finns studier som visar på att den här typen av platser ofta tas i anspråk av pojkar i större
utsträckning än flickor vilket är olyckligt. Ambitionen har därför varit att skapa en plats för där både
pojkar och flickor trivs på lika villkor.
Alla aktiviteter bygger på fritt spontananvändande för allmänheten förutom padelbanorna där detta
tillvägagångssätt inte är möjligt. I gengäld ska padelbanorna kunna bokas kostnadsfritt av ungdomar
under särskilda tider. För ytorna avsedda för basketplan, innebandy och padel avses avtal tecknas
med föreningar som får ansvara för uppbyggnad av banor/planer, drift och skötsel för respektive yta.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 20 fortsättning
Utöver aktivitetsområdet består Hamntorget av ett slingrande gångstråk längs kajen och två nya
platsbildningar med olika karaktär precis vid vattnet. Dessa platser är relativt små men har stor
betydelse och har utformats omsorgsfullt. Längst österut innan platsen övergår i Kustbevakningens
område förläggs parkering till området.
En illustrationsskiss med tillhörande beskrivning över Hamntorgets etapp 2 bifogas tjänsteutlåtandet.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2021-01-21, från stadsarkitekten och kommundirektören föreslås att
kommunstyrelsen godkänner att en byggnation av Hamntorgets etapp 2, i enlighet med redovisat
utformningsförslag och inom befintlig budgetram, kan genomföras med start 2021.

Dagens sammanträde
Stadsarkitekt Erik Hjertqvist berättar om förslaget till utformning av Hamntorget etapp 2 och svarar
på frågor.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från stadsarkitekten och kommundirektören och finner
att arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Stadsarkitekten, gatuchefen och kommundirektören, 2021-01-20
Bilaga: Illustrationsskiss med tillhörande beskrivning över Hamntorgets etapp 2
Bilaga: Kommunstyrelsen, 2020-01-21, § 6

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-02
§ 21

Sida 15

Dnr KS 2021/000060-1

Internkontroll - kommunstyrelsens verksamheters
kontrollpunkter för 2021
Arbetsutskottets beslut
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-17.

Ärendet
Internkontroll är en viktig del av kommunens styrsystem. Syftet är att upprätthålla en
tillfredsställande intern kontroll som med en rimlig grad av säkerhet
säkerställer:
- En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer
Enligt kommunallagen ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i
enlighet med de beslut som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten
bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Kommunstyrelsen har med sin uppsiktsplikt ansvar för att leda
och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders
verksamhet.
Se förslag till internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter i bilaga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2021-01-20, från kansli-och utvecklingsenheten föreslås att kommunstyrelsen
ska granska områden i 2021 års internkontrollplan enligt föreliggande förslag i bilaga.

Dagens sammanträde
Verksamhetsutvecklare Sara Olsson informerar om förslaget till kontrollpunkter för år 2021 för
kommunstyrelsens verksamheter.
Andreas Erlandsson (S) föreslår att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde
2021-02-17.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från Andreas Erlandsson (S) och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kansli-och utvecklingsenheten, 2021-01-20.
- Bilaga Internkontrollplan- kommunstyrelsens verksamheter 2021

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-02
§ 22

Sida 16

Dnr KS 2021/000064-1

Internkontroll - Kommungemensamma kontrollpunkter
för 2021
Arbetsutskottets beslut
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-17.

Ärendet
Internkontroll är en viktig del av kommunens styrsystem. Enligt kommunallagen ska nämnderna var
och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de beslut som fullmäktige har
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.
Kommunstyrelsen har med sin uppsiktsplikt ansvar för att leda och samordna förvaltningen av
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.
Se internkontrollplan för kommungemensamma kontrollpunkter 2021 i bilaga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2021-01-20, från kansli-och utvecklingsenheten föreslås följande:
- Nämnder/styrelse ska låta granskningsområdena ”Korthantering” samt ”IT-och
informationssäkerhet” kvarstå i 2021 års internkontrollplan, i enlighet med förslag i bilaga.
- Nämnderna/styrelsen ska under året föra in områdena i sina internkontrollplaner för 2021.
Återrapportering ska ske i respektive nämnd senast i december 2021.
- Den sammanställda och gemensamma återrapporteringen till kommunstyrelsen sker via
kommunstyrelseförvaltningen under första kvartalet 2022.

Dagens sammanträde
Verksamhetsutvecklare Sara Olsson informerar om förslaget till kommungemensamma
kontrollpunkter för år 2021.
Andreas Erlandsson (S) föreslår att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde
2021-02-17.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från Andreas Erlandsson (S) och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kansli-och utvecklingsenheten, 2021-01-20.
- Bilaga Internkontrollplan_Kommungemensamma kontrollpunkter 2021

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-02
§ 23

Sida 17

Dnr KS 2020/001036-1

Utveckling av aktivitetsyta Dämmen, Kristdala
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1. Oskarshamns kommun medfinansierar Kristdala samhällsförenings projekt ”Utveckling av
aktivitetscenter, Dämmen”.
2. Finansiering sker genom att ianspråkta medel om 260 tkr från kommunstyrelsens oförutsedda
investeringsmedel, varav 210 tkr omfördelas till Tekniska kontorets investeringsbudget för
offentlig belysning, samt 50 tkr omfördelas till VA-kollektivet för faktiska kostnader avseende
planerad VA-anslutning.

Ärendet
Bakgrund
2017 sökte och fick Kristdala samhällsförening medel från Oskarshamns kommun för att anlägga
aktivitetsytan Dämmen, och som en prioriterad aktivitet i samhällets lokala utvecklingsplan. Kristdala
samhällsförening har i samverkan med lokala aktörer, ungdomsråd och invånare fortsatt driva
utvecklingsprojektet med ambitionen att skapa en attraktiv samlingsplats, uppmuntra till
utomhusaktivitet och bidra till folkhälsoarbetet. Arbetet har skett i dialog med kommunens
tjänstepersoner. I närliggande området finns ett idag nyanlagt utegym med tillhörande löpspår samt
närhet till pulkabacke och strövområden. På platsen finns boulebana, sittplatser och möjlighet till
bollsporter.

Utveckling av aktivitetscenter, Dämmen
Finansiering om 260 tkr är del av ett större pågående utvecklingsprojekt, som drivs av Kristdala
Samhällsförening, för att skapa ett attraktivt aktivitetscenter vid ytan Dämmen, Kristdala.
Samhällsförening söker medfinansiering från Oskarshamns kommun som en del i en projektbudget
om totalt 2 872 000 kr. Föreningen planerar söka medel från bland annat Allmänna arvsfonden,
genom sponsring samt genom att ha sökt och tilldelats medel från Föreningslyftet.
Projektgruppen består av barn och ungdomar i samhällsföreningens ungdomsråd, lokala föreningar
bidrar med engagemang i projektet såsom IF Ariel och deras marknadskommitté, PRO och IOGTNTO, näringsliv, invånare och övriga intressenter.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2021-02-01, från kansli-och utvecklingsenheten föreslås följande:
-

Oskarshamns kommun medfinansierar Kristdala samhällsförenings projekt ”Utveckling av
aktivitetscenter, Dämmen”.

-

Finansiering sker genom att ianspråkta medel om 260 tkr från kommunstyrelsens oförutsedda
investeringsmedel, varav 210 tkr omfördelas till Tekniska kontorets investeringsbudget för
offentlig belysning, samt 50 tkr omfördelas till VA-kollektivet för faktiska kostnader avseende
planerad VA-anslutning.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-02

Sida 18

§ 23 fortsättning

Dagens sammanträde
Utvecklingschef Henrik Andersson och landsbygdsutvecklare Kristina Hägg-Blecher informerar om
förslaget till medfinansiering av projektet ”Utveckling av aktivitetscenter, Dämmen” och svarar på
frågor.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kansli-och utvecklingsenheten och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kansli-och utvecklingsenheten, 2021-02-01
- Bilaga Aktivitetscenter på Dämmen i Kristdala

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-02
§ 24

Sida 19

Dnr KS 2021/000073-1

Aktieägaravtal Smålandshamnar AB 2021
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
Upprättat förslag till aktieägaravtal för Smålandshamnar AB godkänns.

Ärendet
Smålandshamnar AB har tillsammans med ägarna, Oskarshamns kommun, Västerviks kommun och
Hultsfredskommun, tagit fram ett förslag till aktieägaravtal. Förlaget har kommunicerats med övriga
kommuner och dess företrädare i Smålandshamnar. Avtalet ska antas hos de tre ägarnas
fullmäktigeförsamlingar innan det antas under bolagsstämman i april.

Bakgrund
Ett aktieägaravtal utgör den överenskommelse som ägarna kan och bör ha kring frågor om
aktieinnehav, riktlinjer för utdelning, styrelsesammansättning och förändringar i ägandet som kan
komma att ske. Det ger en stabilitet och en möjlighet för bolaget att agera inom ägarnas ramverk.
Aktieägaravtalet påtalades av bolaget i fråga om att expandera eller ta in nya ägare och hantera nya
anläggningar och verksamheter.
För ägarna har frågan om utdelning och en övergripande tanke kring hur de ägarna som har
materiella tillgångar – hamnarna – ska kompenseras varit viktig.
Aktieägaravtalet är ett av flera styrande dokument för verksamheten och ska ses som just ägarnas
avtal.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2021-01-27, från kansli-och utvecklingsenheten föreslås att upprättat förslag till
aktieägaravtal för Smålandshamnar AB godkänns.

Dagens sammanträde
Utvecklingschef Henrik Andersson och ekonomichef Tobias Åstrand berättar om förslaget till
reviderat aktieägaravtal för Smålandshamnar AB.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kansli-och utvecklingsenheten och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kansli-och utvecklingsenheten, 2021-01-27
Bilaga: Förslag till aktieägaravtal - Smålandshamnar AB

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-02-02
§ 25

Sida 20

Dnr KS 2021/000011-3

Kommundirektören informerar
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras som mottagen.

Dagens sammanträde
Kommundirektör Rolf Persson informerar om aktuella frågor och aktiviteter för kommunen, enligt
följande:

Situationen i verksamheterna med anledning av Covid-19
- Nytt besked om distansundervisning för högstadiet och gymnasiet väntas komma under tisdag 2/2.
- Inom socialförvaltningens verksamheter finns det konstaterad smitta på ett par boenden. Mycket
arbete med att säkerställa bemanningen, samverkan mellan olika verksamheter inom
socialförvaltningen.
- Vaccinering av brukare på särskilda boenden och LSS-boenden är i det närmaste genomförd, med
två omgångar vaccin.
- Vaccineringsordningen följs enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer.
- Rådande besöksförbud på särskilda boenden gäller fram till den 16 februari, sedan omprövas
beslutet.
- Räddningstjänsten har arbetat med att ta fram ett beredskapslager för skyddsutrustning.
Övrigt
- Sanering av Kopparverkstaden 18, ärendet kommer upp som ett beslutsärende på
kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-17.

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

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

