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Dnr KS 2021/000739-1

Information- Evenemangsgruppen Attraktiva Oskarshamn
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Informationen noteras som mottagen.

Ärendet

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-17, § 33, informerade VD Magnus Franzen och
förvaltningschef Mats Johansson om det nya avtalet mellan Oskarshamns kommun och Attraktiva
Oskarshamn AB.
Utifrån de områden som regleras i avtalet har det tagits fram en struktur för nya arbetsgrupper som
består av tjänstepersoner från Attraktiva Oskarshamn och Oskarshamns kommun.
Vid arbetsutskottets sammanträde 2021-08-17 informerar arbetsgruppen för evenemang,
upplevelser och möten om planeringen framåt.

Dagens sammanträde

Evenemangsgruppen, genom Johanna Asp Attraktiva Oskarshamn, kulturchef Peter Ekberg, VD
Attraktiva Oskarshamn Magnus Franzén, näringslivschef Johanna Wihl och förvaltningschef på
tillväxt-och näringslivskontoret Mats Johansson, informerar om planeringen framåt enligt följande:
-

Gruppens arbete är förankrat i avtalet mellan kommunen och Attraktiva Oskarshamn.

-

Viktigt att ta nästa steg i arbetet med evenemang. Utgå från framtagna kärnvärden och identitet i
planeringen. Fortsätta det påbörjade arbetet med att bygga varumärke långsiktigt.

-

Det goda arbete som gjordes innan pandemin bör man bygga vidare på.

-

Behov av att ta fram en evenemangsstrategi/policy som beslutas politiskt och visar vägen
framåt. Gruppen arbetar fram ett förslag. Koppling till vision, översiktsplan och tillväxtstrategi.
Kan bland annat bidra till att skapa en större tydlighet gentemot arrangörer.

-

Diskussion om storlek på evenemang. Finns bedömningsmallar som hjälper till att räkna på
evenemangs hållbarhet utifrån miljömässiga-, sociala- och ekonomiska aspekter.

-

Olika inriktningar och fokus med evenemang, fokus på invånarnas trivsel och fokus på kreativa
evenemang som lockar människor från andra platser till kommunen och som samtidigt skapar
positiva effekter för de lokala näringsidkarna.

-

Vissa målgrupper som behöver ökat fokus, exempelvis unga vuxna.

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

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/000589-5

Åtgärdsplan vid konstaterad/befarad budgetavvikelse maj månad
2021- Socialnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till
kommunstyrelsen
1. Redovisningen noteras som mottagen.

2. Redovisade åtgärder bedöms som otillräckliga för att uppnå budget i balans för socialnämnden.
Nämnden ska därför redovisa ytterligare åtgärder som ska återrapporteras vid
kommunstyrelsens sammanträde 2021-09-28.
3. Ärendet översänds till den av kommunstyrelsen 2021-06-15, § 179 beslutade parlamentariska
gruppen för vidare behandling.

Ärendet

Bakgrund
Enligt kommunallagen 6 kapitlet 1 § ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella
gemensamma nämnders verksamhet.
Oskarshamns kommuns ekonomi- och verksamhetsstyrningsregler (fastställt KF 2019-12-09)
omfattar rutiner för årsbokslut, delårsbokslut och månadsbokslut. Vid budget- och målavvikelser
ska nämnden omedelbart vidta åtgärder. Är avvikelsen eller åtgärderna väsentliga och påverkar
kommunfullmäktiges tidigare beslut om budget och verksamhet ska nämnden göra en åtgärdsplan
som i första hand ska genomföras inom de befintliga ramarna.
Vid månadsbokslut följer kommunstyrelsen upp nämndernas efterlevnad av budget och
verksamhet. När en nämnd rapporterar en budgetavvikelse eller i sin prognos befarar att lämna en
avvikelse över 1% av sin nettobudget ska kommunstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt fortsättningsvis
besluta om att nämnden ska ta fram en särskild åtgärdsplan för att få en budget i balans.
Budgetavvikelser eller befarade prognoser upp till 500 tkr omfattas inte av denna rutin, gäller
samtliga nämnder.
De nämnder som för aktuell månad har en avvikelse gentemot budget med över 1% och över 500 tkr
ska omedelbart besluta om en åtgärdsplan för att uppnå budget i balans och återrapportera den
beslutade åtgärdsplanen till nästkommande kommunstyrelsesammanträde.
 Månadsuppföljning Maj; avvikelse för socialnämnden 3,6% och samhällsbyggnadsnämnden
3,3%. Återrapportering Kommunstyrelsens sammanträde 2021-08-24.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 163 fortsättning

Kommunstyrelsen 2021-06-15, § 179

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-15, § 179, beslutades bland annat följande:
−

Socialnämndens åtgärdsplan för att få budget i balans, noteras som mottagen. Åtgärdsplanen
ska behandlas som ett beslutsärende på kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-17 och av
kommunstyrelsen 2021-08-24.

−

En parlamentarisk grupp bestående av samtliga partiers gruppledare i kommunstyrelsen,
tillsammans med socialnämndens arbetsutskott inrättas för att följa socialnämndens åtgärder för
budget i balans.

−

Till den parlamentariska gruppens arbete avsätts 200 tkr från kommunstyrelsens budget för
utveckling och bidrag, för kostnader för eventuella utredningar och arvoden.

Åtgärdsplan vid konstaterad/befarad budgetavvikelse maj månad 2021 för
socialnämnden

I bifogad skrivelse daterad 210706 från socialnämndens ordförande och socialchef redovisas
åtgärdsplan för en budget i balans för socialnämnden.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte ha några direkta konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling

I ett tjänsteutlåtande, 2021-07-12, från kommundirektören föreslås följande:
-

Redovisningen noteras som mottagen.

-

Redovisade åtgärder bedöms som otillräckliga för att uppnå budget i balans för socialnämnden.
Nämnden ska därför redovisa ytterligare åtgärder som ska återrapporteras vid
kommunstyrelsens sammanträde 2021-09-28.

-

Ärendet översänds till den av kommunstyrelsen 2021-06-15, § 179 beslutade parlamentariska
gruppen för vidare behandling.

Dagens sammanträde

Verksamhetschef för IFO, tillika tillförordnad socialchef, Catharina Högstedt och förvaltningsekonom
Matilda Green informerar om den redovisade åtgärdsplanen och svarar på frågor.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kommundirektören och finner att arbetsutskottet
beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-08-11
Bilaga: Skrivelse 210706 Socialnämndens ordförande och socialchefen
Bilaga: KS 2021-06-15, § 179

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/000456-2

Antalet ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid val till
kommunfullmäktige 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

1. Antal ledamöter i kommunfullmäktige ska vara oförändrat 49 vid valet 2022.
2. Antalet ersättare i kommunfullmäktige ska vara hälften av det antal platser varje parti erhåller vid
valet 2022, dock minst två.
3. Vid valet 2022 till kommunfullmäktige är Oskarshamns kommun en enda valkrets eftersom
antalet röstberättigade personer understiger 36 000 personer.

Ärendet

Från Länsstyrelsen i Kalmar län har inkommit en skrivelse till Oskarshamns kommunfullmäktige
gällande antal ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige
20211
Enligt kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige hur många ledamöter och ersättare det ska
finnas i kommunfullmäktige. Beslut om detta ska, enligt kommunallagen 5 kap. 7 § och 8 §, fattas
före utgången av februari månad valåret. Antalet ersättare ska utgöra en viss andel, dock högst
hälften av det antal platser som varje parti får i kommunvalet.
Antalet röstberättigade i Oskarshamns kommun den 1 mars 2021 uppgår till 21 438. Enligt
kommunallagen 5 kap. 5 §, ska kommuner med det antalet röstberättigade ha ett udda
antal och minst 41 ledamöter i kommunfullmäktige. Under innevarande mandatperiod har
kommunfullmäktige 49 ledamöter.
Vid val till kommunfullmäktige är kommunen en enda valkrets (vallagen 4 kap. 11 §). Om en
kommun har 36 000 personer eller fler som har rösträtt, får kommunen delas in i två eller flera
valkretsar. En kommun som har färre är 36 000 personer som har rösträtt får delas in i valkretsar
endast om det finns särskilda skäl för det (vallagen 4 kap. 12 §).
Länsstyrelsen ska genast underrättas om kommunfullmäktiges beslut vad gäller såväl antalet
ledamöter dom andelen ersättare.
Konsekvenser för barn och unga
Barn och unga påverkas inte av förslaget.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 164 fortsättning

Ärendets behandling

I ett tjänsteutlåtande, 2021-08-03, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås följande:
-

Antal ledamöter i kommunfullmäktige ska vara oförändrat 49 vid valet 2022.

-

Antalet ersättare i kommunfullmäktige ska vara hälften av det antal platser varje parti erhåller vid
valet 2022, dock minst två.

-

Vid valet 2022 till kommunfullmäktige är Oskarshamns kommun en enda valkrets eftersom
antalet röstberättigade personer understiger 36 000 personer.

Dagens sammanträde

Kommunsekreterare Per Nygren informerar om förslaget och svarar på frågor.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kansli- och utvecklingsenheten och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-08-03, kansli- och utvecklingsenheten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/000712-9

Information- Folkomröstning den 7 november 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Informationen noteras som mottagen.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2021-07-12, § 136, att en lokal folkomröstning i Oskarshamns
kommun ska genomföras gällande återöppnande av äldreboendet i Misterhult. Datum för
folkomröstningen bestämdes till söndagen den 7 november 2021.
Kommunfullmäktige beslutade också att kommunstyrelsen får i uppdrag att till kommunfullmäktiges
kommande sammanträde ta fram förslag på följande:
−
−
−
−

Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler.
Den fråga och de svarsalternativ som ska ställas till de röstberättigade.
Röstsedlarnas antal, innehåll och utseende.
Bestämmelser om förtidsröstning, budröstning, ambulerande röstmottagare samt när och hur
resultatet av omröstningen ska redovisas.

Vid arbetsutskottets sammanträde informerar kommunsekreterare Per Nygren om planeringen inför
folkomröstningen.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte få några direkta konsekvenser för barn och unga.

Dagens sammanträde

Kommunsekreterare Per Nygren informerar om planeringen inför den lokala folkomröstningen, enligt
följande:
-

Större ansvar och fler arbetsuppgifter för kommunen inför genomförandet av folkomröstningen i
jämförelse med allmänna valen.

-

Kommunen har sedan tidigare ett upphandlat ramavtal med ett tryckeri som får uppdraget att
trycka valmaterial.

-

Information om vad folkomröstningen handlar om behöver kommuniceras till allmänheten.

-

Tre olika ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige i september inför folkomröstningen.

-

Valnämnden bereder två av dessa ärenden inför kommunstyrelsen den 24/8.

-

Parlamentariskt möte ägde rum den 16/8 där diskussion hölls om frågeställningarna som ska stå
på röstsedlarna. Ytterligare en parlamentarisk avstämning kommer hållas inför
kommunstyrelsens behandling av ärendet den 24/8.

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

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 165 fortsättning

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kansli-och utvecklingsenheten, 2021-08-12

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/000013-6

HR-chefen informerar
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Informationen noteras som mottagen.

Dagens sammanträde

HR-chef Monica Bergh informerar om aktuella frågor och aktiviteter inom HR-området enligt
följande:
-

Många disciplinärenden under sommaren – 4 varningar och 3 avsked
Upphandling av nytt HR-system pågår, går nu vidare med en leverantör.
Räddningsförbund – HR-avdelningen har tittat på konsekvenserna av att bilda ett nytt
räddningsförbund utifrån centrala HR-frågor.
Finns behov av att uppdatera och revidera ett antal policys – ledarskap, alkohol och droger,
gåvor. HR-avdelningen tar fram förslag.
Utveckla riktlinjerna för internetanvändning på arbetstid. HR-avdelningen tar fram förslag.
Använda Tema-KSAU under hösten till förberedande av löneöversyn inför 2022. HRavdelningen gör en planering och återkommer.

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

Skickas till
HR-chefen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/000012-8

Mark-och exploateringsstrategen informerar
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Informationen noteras som mottagen.

Dagens sammanträde

Mark- och exploateringsstrategen informerar om aktuella frågor och aktiviteter, enligt följande:
-

Förslag till omfördelning av budgetmedel, ny väg E22-Logistikcenter. Ärendet tas upp som ett
beslutsärende på kommunstyrelsens sammanträde 24/8.
Förslag till nyttjanderättsavtal Testsite. Ärendet avslutas i och med informationen på
sammanträdet.
Förslag till nyttjanderättsavtal Skrotfrag. Mark-och exploateringsstrategen får delegation att
underteckna avtal.
Förslag till köpeavtal Älvehult 1:142. Ärendet tas upp längre fram som ett beslutsärende.

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

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/000406-5

Dagvattenstrategi för Oskarshamns kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till
kommunstyrelsen
Dagvattenstrategi för Oskarshamns kommun antas.

Ärendet

Oskarshamns kommun har en dagvattenpolicy. Policyn ingår i den VA-plan som aktualiserades så
sent som i kommunfullmäktige 2020-09-11, § 131. I VA-planen finns en åtgärd om att ta fram en
dagvattenstrategi. Detta arbete påbörjades i samband med omtag av översiktsplanen och uppdraget
gavs till WSP om att ta fram en dagvattenstrategi och en till översiktsplanen hörande dagvattenplan.
Kommunen har haft en särskild arbetsgrupp från olika förvaltningar i arbetet.
Strategin har inte fastslagits politiskt och mot den bakgrunden har Tekniska nämnden och
Samhällsbyggnadsnämnden haft strategin på remiss. Svar har inkommit under juni månad 2021 och
därefter inarbetats i dokumentet.
Dagvattenstrategin ska leda till en samordnad översyn och satsning för att möta de samlade miljöoch klimatanpassningskrav som ställs på kommunen. Strategin ska aktualiseras och utvärderas
varje mandatperiod.

Förslag till dagvattenstrategi

Dagvatten är vatten som avrinner från hårdgjorda och bebyggda ytor. Dagvatten hör till en av de
utmaningar som tätbebyggda områden ger upphov till. Att hantera, rena och utjämna flöden från
samhällets dagvatten är en viktig uppgift för samhällsplaneringen. Detta ger sommaren regnoväder
en direkt bild av men det är också en fråga om miljö. Dagvatten ger inte sällan upphov till tuffa krav
på nya detaljplaner och utveckling av verksamheter då statusen på miljön i våra vattenförekomster –
mottagare av dagvatten – inte får försämras. Länsstyrelsen kräver en långt gående planering och
godtagbar hantering av dagvatten för att släppa igenom planer och exploateringsområden. Därför
behöver kommunen ligga i framkant med dessa frågor.
Kommunens dagvattenpolicy ger god vägledning om vilka principer som ska gälla för
dagvattenhanteringen. I dagvattenplanen, som utgör underlag för markreservationer i
översiktsplanen, pekas flera viktiga låglänta områden ut för att kunna hantera höga flöden och även
skapa möjlighet att bygga reningsanläggningar. Strategin ska komplettera dessa dokument genom
att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Strategin ska ses som ett
vägval, att peka ut handlingsriktningar för att nå mål om god miljö och klimatanpassat samhälle.
Strategin går inte in på hur man praktiskt ska agera i varje enskilt område eller fall men beskriver
”hur” vi kan jobba med dagvatten. Ansvaret för dagvatten är delat och därmed ofta bortglömt i
investeringar, skötsel och underhåll. Här ger strategin ledning och mandat för satsningar som
behövs framåt.
Liggande förslag på strategi utgår från framtida utmaningar, dagvattenpolicyn, kommunal
organisation och hur ansvaret kan och bör fördelas. Strategin anger ett antal ställningstaganden som
konkretiserar VA-policyn.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 168 fortsättning

Yttranden från samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden

Samhällsbyggnadskontoret saknar i sitt yttrande hänvisning till relevant lagstiftning, vilket justeras.
Vidare har uttrycks i yttrande vikten av att faktiskt prioritera anläggningar(några redan på förslag) på
reserverade markytor för dagvattenhantering. Fokus på stadens dagvatten är stort, SBK pekar på att
strategin gäller hela kommunen vilket har förtydligats. Slutligen föreslås i yttrandet att en översyn bör
göras i kommunen ABVA för att undersöka möjligheten att ställa krav på fördröjning innan avledning
till allmän anläggning. Detta är en fråga för tekniska nämnden som VA-huvudman att titta på.
Tekniska nämnden har i övrigt inget att erinra mot liggande remitterat förslag.
Se förslag till dagvattenstrategi i bilaga.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte ge direkta konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling

I ett tjänsteutlåtande, 2021-08-09, från kansli -och utvecklingsenheten föreslås att dagvattenstrategin
för Oskarshamns kommun antas.

Dagens sammanträde

Utvecklingschef Henrik Andersson informerar om förslaget till dagvattenstrategi och svarar på frågor
om hur dokumentet förhåller sig till andra dokument som reglerar dagvattenhanteringen i
kommunen, exempelvis VA-planen.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kansli- och utvecklingsenheten och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kansli-och utvecklingsenheten, 2021-08-09
Bilaga: Dagvattenstrategi för Oskarshamns kommun (2021-07-28)
TN, 2021-06-08, § 67
SBN, 2021-06-14, § 72

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-08-17
§ 169

Sida 16

Dnr KS 2020/000852-6

Misterhult framåt- Bidrag för en ny padel-och multiplan
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till
kommunstyrelsen

1. Förslaget om byggande av en ny padel- och multiplan i Misterhult godkänns och ett bidrag på
650 000 kr från kommunstyrelsens budget för ”Utvecklingsprojekt i Misterhult” beviljas enligt
följande kriterier:
a. Misterhults allmänna idrottsförening (MAIS) tar ansvaret för byggnation och framtida drift.
b. Projektgruppen Misterhult framåt söker aktivt annan finansiering. Externa medel ersätter
proportionerligt beviljat stöd. Medel återbetalas vid slutredovisning eller omsätts i nytt
projekt efter nytt beslut av Kommunstyrelsen.
2. Utvecklingschefen får i uppdrag att teckna antingen ett nyttjanderättsavtal eller ett arrendeavtal
med MAIS som reglerar ansvaret för padel-och multiplanen.

Ärendet

Kansli- och utvecklingsenheten fick vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-29 § 221 i
uppdrag att undersöka möjligheterna att tillsammans med aktörer i Misterhult skapa ett projekt för att
genomföra de delar av deras utvecklingsplan som är mest prioriterade. Arbetet har organiserats
genom tillskapande av en bred referensgrupp i Misterhult som fått namnet ”Misterhult framåt”.
Projektgruppen har haft en ny enkät ute och fångat upp de frågor som Misterhultsborna främst
prioriterar. Förutom infrastruktur och kollektivtrafik har frågan om nya mötesplatser och
utomhusaktiviteter lyfts. Gruppen har därefter jobbat vidare med utemiljöerna kopplat till
motionsslingan och tidigare tennisplanen. Nu finns ett framtaget projektförslag för en padel- och
multiplan. Offerter har tagits in och Misterhults allmänna idrottsförening (MAIS) agerar projektägare
och har inrättat en padelsektion för genomförandet.
Vid ett möte med projektgruppen för Misterhult Framåt den 7 juli togs beslut om att ansöka hos
Kommunstyrelsen om byggandet av en ny padel- och multiplan i Misterhult motsvarande en total
kostnad av 650 tkr. Vid en sammanvägd utvärdering av två anbud och förslag föll valet på KSAB
Golf i Västervik. Företaget har även sagt sig villiga att hjälpa till att hitta medfinansiering. Mötet
beslutade därmed att i enlighet med budget för 2021 hos Kommunstyrelsen äska medel för att
kunna gå igång och få en leverans av planen under början av hösten.
”Kommunstyrelsen får också särskilda medel för att tillsammans med civilsamhället och företag i
Misterhult arbeta för ett projekt i enlighet med Kommunstyrelsens beslut 2020 § 221. Projektet har
som syfte att genomföra delar av den handlingsplan som Hela Sverige Oskarshamn har tagit för
Misterhultsbygden. Kommunstyrelsen har rätt att besluta hur medel ska fördelas till insatser i
Misterhult respektive Misterhultsbygden. Kommunstyrelsen har också vid behov möjlighet att
omfördela dessa medel till andra nämnder.”

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-08-17

Sida 17

§ 169 fortsättning
Kommunstyrelsens verksamheter. Förändring mot tidigare beslutad budgetram:
Förändring av driftsbudgetram
(tkr)
Utvecklingsprojekt i Misterhult

2021

2022

2023

-1000

-800

-600

Förslaget innebär att MAIS tar på sig ett stort ideellt arbete. Kommunens anläggningar i närheten
kan också samutnyttjas avseende belysning med mera.
Bilagor:
Protokoll Misterhult framåt 2021-07-07
Kalkyler padel/multiplan.
Konsekvenser för barn och unga
Enligt artikel 31 i barnkonventionen har barn och unga rätt till lek, vila och fritid. Som kommun är det
viktigt att främja barn och ungas tillgång till rekreation-och fritidsverksamhet. Med en ny padel-och
multiplan i Misterhult, tillsammans med den parallella satsningen på lekplatsen i området, skapas
större möjligheter för en aktiv fritid och rekreation i närområdet för barn och unga som är boende i
Misterhult.

Ärendets behandling

I ett tjänsteutlåtande, 2021-08-11, från kansli-och utvecklingsenheten föreslås följande:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget om byggande av en ny padel- och multiplan i Misterhult och
beviljar ett bidrag på 650 000 kr från kommunstyrelsens budget för ”Utvecklingsprojekt i Misterhult”
enligt följande kriterier:
-

Misterhults allmänna idrottsförening (MAIS) tar ansvaret för byggnation och framtida drift.

-

Projektgruppen Misterhult framåt söker aktivt annan finansiering. Externa medel ersätter
proportionerligt beviljat stöd. Medel återbetalas vid slutredovisning eller omsätts i nytt projekt
efter nytt beslut av kommunstyrelsen.

Dagens sammanträde

Utvecklingschef Henrik Andersson informerar om arbetet i projektgruppen ”Misterhult framåt” och
förslaget om en ny padel- och multiplan.
Under behandlingen av ärendet föreslås att det bör tecknas antingen ett nyttjanderättsavtal eller ett
arrendeavtal med föreningen MAIS för att säkerställa framtida drift på området. Utvecklingschefen
tar med sig frågan om vilket avtal som är att föredra och återkommer till kommunstyrelsens
sammanträde.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kansli- och utvecklingsenheten med tillägget om att
utvecklingschefen får i uppdrag att teckna antingen ett nyttjanderättsavtal eller ett arrendeavtal med
MAIS som reglerar ansvaret för padel-och multiplanen och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla
detta.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-08-17

Sida 18

§ 169 fortsättning

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kansli-och utvecklingsenheten, 2021-08-11
Bilaga: Protokoll Misterhult framåt 2021-07-07
Bilaga: Kalkyler padel/multiplan.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-08-17

Sida 19

§ 170

Yttrande- Samråd över vindbruksplan Hultsfreds kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till
kommunstyrelsen

Oskarshamns kommun yttrar sig över förslaget till Vindbruksplan för Hultsfreds kommun i enlighet
med yttrandet från kansli- och utvecklingsenheten.

Ärendet

Oskarshamns kommun har beretts möjlighet att yttra sig på förslag till Vindbruksplan för Hultsfreds
kommun. ett nytt tematiskt tillägg till sin Översiktsplan. Samrådet är mellan 22 juni till 19 september
2021.

Bakgrund

Syftet med vindbruksplanen är att redovisa möjliga såväl som olämpliga områden för utbyggnad av
vindkraft inom Hultsfreds kommun utifrån dagens och framtidens vindkraftsteknologi.
Vindbruksplanen ska ses som en vägledning att följa vid beslut om vindkraftsetablering i Hultsfred
och bygger på en samlad bedömning, där framtida markanvändning för vindkraftsproduktion pekas
ut med hänsyn till övriga utvecklings- och intressefrågor i kommunen.
I Hultsfreds kommuns översiktsplan (Översiktsplan 2009), antagen av KF 2010, är kapitlet gällande
vindkraft inaktuellt enligt dagens förutsättningar med större och högre verk som ger bättre
vindförhållanden i stora delar av kommunen. Större verk kräver en annan typ av hänsyn och råder
ett stort intresse för vindkraftsetablering inom Hultsfreds kommun. Vindbruksplanen är ett tematiskt
tillägg till översiktsplanen och ersätter befintligt kapitel i översiktsplanen om vindkraft.

Kansli och utvecklingsenhetens yttrande

Hultsfreds kommun har gjort en väl avvägd vindbruksplan. Vindkraften ska sedan prövas i varje
enskilt fall men en vindbruksplan som redan tagit övergripande hänsyn till olika allmänna och
enskilda värden ger en god indikation för etablering av vindkraftparker och möjliggör
samhällsutveckling på lång sikt med olika intressen.
Planen har dessutom tydliga riktlinjer för vidare projektering i de utpekade områdena.
Vindkraften är en viktig del i energiomställningen mot förnybar energiproduktion. Kommunerna i
Kalmar län har ett uppdrag att medverka med landareal för flera parker. Det är bra att områdena har
en storlek som möjliggör lite större parker och utbyggd effekt även om påverkan i dessa områden
blir större.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-08-17

Sida 20

§ 170 fortsättning
Två av områdena i planen angränsar till Oskarshamns kommun. Område 6 och 7.
Område 6 ligger nära Bockara och närmaste bostadshus i Oskarshamns kommun ligger 1200 m från
nuvarande områdesgräns. Områdets gräns bör därför dras ytterligare västerut för att nå de 1500 m
som planförslaget hänvisar till som gräns mot bostäder. Förslagsvis kan kraftledningsgatan i
områdets sydöstra del vara en naturlig gräns.
Detsamma gäller område 7 som har bostäder i Oskarshamns kommun som ligger ännu närmre
utbredningsgränsen, ca 900 m. Här bör områdets gräns exempelvis läggas väster om de tre gölarna
i sydöstra hörnet.
Oskarshamns kommun gör nu en översyn av sin Översiktsplan och föreslår i sin planeringstrategi att
vindbruk och solenergi är nästa plandokument. Hultsfreds plan kommer då utgöra ett viktigt underlag
och det kan finnas skäl att ha gemensamma och överlappande områden. Denna analys har dock
inte gjorts ännu.
Konsekvenser för barn och unga
Förnybar energi är en viktig framtidsfråga. Vindkraft är samtidigt en störande verksamhet i och med
buller och ljusreflexer som kan störa barns hälsa och välmående. Med rätt hänsyn tagen så kan
detta undvikas. Såväl planen som förslagen på ytterligare hänsynstagande gör att bedömningen är
att det inte blir några negativa konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling

I ett tjänsteutlåtande, 2021-08-10, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås att Oskarshamns
kommun yttrar sig över förslaget till Vindbruksplan för Hultsfreds kommun i enlighet med yttrandet
från kansli- och utvecklingsenheten.

Dagens sammanträde

Utvecklingschef Henrik Andersson informerar om förslaget till yttrande.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kansli- och utvecklingsenheten och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-08-10, kansli- och utvecklingsenheten
Bilaga: Vindbruksplan för Hultsfreds kommun – samrådsversion

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-08-17
§ 171

Sida 21

Dnr KS 2021/000550-4

Svar på medborgarförslag nr 13/21 - Trygg cykelförbindelse Sporrek
och infarten Baggetorpskvarn/Skrikebo
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Ärendet hänskjuts till arbetsutskottets sammanträde 2021-09-07.

Ärendet

Emma Noresson, boende i Sporrek, har den 28 maj 2021 lämnat in ett medborgarförslag med
alternativ för en tryggare cykelförbindelse mellan Sporrek, korsningen till Baggetorpskvarn/Skrikebo
och till infarten till Oskarshamn. Kommunfullmäktige har 2021-06-07 §110, gett Kommunstyrelsen i
uppdrag att besvara medborgaförslaget.

Ärendets behandling

I ett tjänsteutlåtande, 2021-08-09, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås att medborgarförslag
nr 13/21 besvaras med hänvisning till kansli- och utvecklingsenhetens yttrande.

Dagens sammanträde

Utvecklingschef Henrik Andersson informerar om förslaget till svar på medborgarförslag nr 13/21.
Andreas Erlandsson (S) föreslår att ärendet hänskjuts till arbetsutskottets sammanträde 2021-09-07.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från Andreas Erlandsson (S) och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kansli-och utvecklingsenheten, 2021-08-09
Medborgarförslag nr 13/21

Skickas till

Kansli -och utvecklingsenheten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-08-17
§ 172

Sida 22

Dnr KS 2021/000337-6

Svar på medborgarförslag nr 9/21- Öppna upp Ängsbacken och
Charlottagården.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till
kommunstyrelsen

Medborgarförslag nr 9/21 avslås med hänvisning till yttrandet från socialnämnden.

Ärendet

Ett medborgarförslag om att öppna upp Ängsbacken och Charlottagården samt att använda nedre
plan på Hultgården har inkommit till kommunen. Medborgarförslag nr 9/21 har 2021-05-05
överlämnats till socialnämnden för yttrande till kommunstyrelsen.
I förslaget framförs att Ängsbacken och Charlottagården kan användas till demensboende samt att
fem lägenheter på nedre plan på Hultgården kan iordningsställas till personer som är
färdigbehandlade på sjukhuset och ligger kvar på lasarettet. Som motivering har förslagsställaren
bland annat framfört att kommunen betalar mycket pengar till landstinget samt framför rätten att få
bo var man vill i kommunen.
Socialnämnden har 2021-06-16, § 67, yttrat sig över medborgarförslaget.

Yttrande från socialnämnden

Enligt en överenskommelse med region Kalmar län får kommunen under vissa förutsättningar betala
regionen när enskilda som bedöms utskrivningsklara från slutenvården inte kan erbjudas
kommunala insatser. Antalet dagar kommunen har betalat till regionen har varierat under åren.
Under år 2019 betalade kommunen för 367 dagar, under år 2020 för 297 dagar och hittills under år
2021 har kommunen inte betalat för några utskrivningsklara dagar. Dagarna som betalades år 2020
avsåg för äldreomsorgens del mars och april. Sedan april 2020 har kommunen således inte betalat
för några utskrivningsklara dagar inom äldreomsorgen.
Socialförvaltningen har nyligen genomfört en omställning av äldreboenden och korttidsboenden. Den
nyligen uppdaterade boenderapporten konstaterar att behovet av platser inom särskilt boende i
nuläget är tillgodosett och behov av ytterligare platser saknas de närmaste åren. För närvarande
finns rentav några lediga boendeplatser för personer med demensdiagnos, vilket bekräftar
ovanstående. Som en följd av omställningen har antalet korttidsplatser utökats och förvaltningen
bedömer att behovet av korttidsplatser också är tillgodosett i nuläget.
Utifrån ovanstående bedömer socialförvaltningen att det saknas behov av att öppna Ängsbacken,
Charlottagården eller Hultgården av de anledningar som förslagsställaren framför.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte ge några direkta konsekvenser för barn och unga.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-08-17

Sida 23

§ 172 fortsättning

Ärendets behandling

I ett tjänsteutlåtande, 2021-08-11 föreslås att medborgarförslag nr 9/21 avslås med hänvisning till
yttrandet från socialnämnden.

Dagens sammanträde

Ordföranden ställer proposition på förslaget från kansli- och utvecklingsenheten och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.
Mathias Karlsson (L) meddelar att han önskar lämna en protokollsanteckning i ärendet, enligt nedan.
Ordföranden godkänner detta.

Protokollsanteckning från Mathias Karlsson (L)
Jag delar förslagsställarens intentioner om att öppna Ängsbacken och Charlottagården, det är ett
beslut som i mitt tycke aldrig borde ha fattats. Jag har sedan start tillkännagivit att beslutet varit fel
och beklagar majoritetens beslut att lägga ned dessa äldreboenden.
Dessvärre skulle en iordningställning i den riktning som förslagsställaren förslår, att göra om
nedervåningen till korttidsboende, ej vara lämplig eftersom korttidsboenden på mindre enheter
tidigare visat sig vara mindre lyckat. Ett korttidsboende har stora behov av stor bemanning, särskilt
vid tillbud, vilket ej går att tillmötesgå på en mindre enhet som förslaget skulle innebära.
Vid ställningstagande till medborgarförslaget har arbetsutskottet att ta ställning till förslaget som
helhet och har inte möjlighet att ta ställning till vissa delar av medborgarförslaget. Med anledning av
detta har jag därför yrkat avslag på medborgarförslaget, men tackar förslagsställaren för visat
engagemang i frågan.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kansli-och utvecklingsenheten, 2021-08-11
Bilaga: Socialnämnden 2021-06-16, § 67
Bilaga: Medborgarförslag nr 9/21

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-08-17
§ 173

Sida 24

Dnr KS 2021/000704-1

Uppdrag att inventera och klassificera kommunens vandringsleder
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till
kommunstyrelsen

1. Tillväxt-och näringslivskontoret får i uppdrag att inventera och klassificera kommunens
vandringsleder.
2. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen i november månad.

Ärendet

Oskarshamns kommun har många vandringsleder som är till stor glädje för såväl kommunens
invånare som för besökare. Under de senaste åren har ett flertal ansökningar om bidrag för
upprustning och underhåll av olika vandringsleder inkommit till kommunen. Kommunen har också
tillsatt särskilda arbetsgrupper med syfte att samordna och utreda behov, med ett särskilt fokus på
Ostkustleden. Kommunen driver idag tillsammans med flera lokala aktörer, genom Tillväxt-och
näringslivskontoret, ett samverkansprojekt under namnet ”Mera ut” med koppling till kommunens
vandringsleder utifrån fokus att bredda och utveckla besöksnäringen genom hållbar naturturism.
År 2015 genomförde bildningsnämnden en utredning av kommunens motionsspår med syfte att
belysa frågor som exempelvis ny prioriteringsordning, investeringsbehov för spåren, skötselbidrag
och en gemensam klassning av spåren. Resultatet av utredningen fungerar idag som ett
övergripande planerings- och prioriteringsunderlag för arbetet med kommunens motionsspår.
För att kunna utveckla arbetet vidare med kommunens vandringsleder föreslås tillväxt-och
näringslivskontoret få i uppdrag att genomföra en utredning med fokus på att inventera och
klassificera kommunens vandringsleder.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte få några direkta konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling

I ett tjänsteutlåtande, 2021-08-10, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås följande:
- Tillväxt-och näringslivskontoret får i uppdrag att inventera och klassificera kommunens
vandringsleder.
- Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen….

Dagens sammanträde

Ordföranden ställer proposition på förslaget från kansli- och utvecklingsenheten och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kansli-och utvecklingsenheten, 2021-08-09

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-08-17
§ 174

Sida 25

Dnr KS 2021/000682-2

Redovisning av uppdrag från bildningsnämnden om hur medarbetare
kan få möjlighet att på arbetstid utbilda sig till speciallärare
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till
kommunstyrelsen

Redovisningen från bildningsnämnden om hur medarbetare kan få möjlighet att på arbetstid utbilda
sig till speciallärare godkänns.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-27, § 98, i samband med driftbudget 2022, att
bildningsnämnden får i uppdrag att senast 30 juni 2021 redovisa hur medarbetare kan få möjlighet
att på arbetstid utbilda sig till speciallärare.
Bildningsnämnden beslutade 2021-06-09, § 44, att godkänna redovisningen av uppdraget och
överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.

Redovisning av uppdrag från bildningsnämnden

De förordningar som de allmänna råden utgår ifrån är FN:s barnkonvention om barns rättigheter,
skollagen och läroplaner.
Oskarshamns kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och att säkerställa en god
kompetens i förskola och skolan över tid.
Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter som barn, elever och deras vårdnadshavare har
samt att skolan och förskolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver
i sitt lärande och sin personliga utveckling. Detta för att de utifrån sina egna förutsättningar ska
kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
Specialpedagogik kan betraktas som ett verksamhetsområde men även som ett kunskapsområde. I
skolan pågår dagligen specialpedagogisk verksamhet när lärare, barn och elever, speciallärare och
specialpedagoger möts i sitt arbete. Specialpedagogik kan beskrivas som något som används när
den vanliga pedagogiken inte räcker till. Specialpedagogen har till uppgift att, tillsammans med
berörd rektor, som har yttersta ansvar i sådana frågor, se till så att olika pedagogiska verksamheter
verkligen är till för alla barn. Deras uppdrag är att utgöra en garant för att den delen av uppdraget
uppfylls och att se till ett helhetsperspektiv, att kunna se situationen runt ett barn i behov av stöd.
Både förskolan, grundskolan och gymnasiet behöver vidareutbilda befintlig personal för att kunna
leva upp till skollagens krav på uppdrag. För grundskolan och gymnasieskolan gäller det främst
utbildning mot speciallärare. För att utveckla undervisningen och möta barn med särskilda rättigheter
har förskolan ett behov av att utbilda fler specialpedagoger.
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§ 174 fortsättning
Speciallärare kallas i Sverige en lärare som arbetar med elever i förskoleklass, grundskolan,
gymnasieskolor eller vuxenutbildning som har behov av särskilt stöd. Skolan tar hjälp av
specialläraren när en elev har rätt till särskilt stöd gällande inlärningen i framförallt språk-, skriv-, läseller matematikutveckling. Speciallärarprogrammet är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå
för lärare eller förskollärare.
Specialpedagogen är specialiserad på hur lärandeprocesser kan utvecklas och stödjas samt hur
specialpedagogen på organisations-, grupp- och individnivå aktivt kan arbeta för och med barn och
elever i behov av särskilt stöd. Det specialpedagogiska arbetet i förskolan är till stor del
förebyggande och riktat till åldersperspektivet 1 – 6 år. Specialpedagogen i förskolan har som
uppgift att stödja barns lärande. De arbetar tillsammans med förskollärare och arbetslag för att se
varje barns behov, vilket betyder olika lösningar för olika barn.
Oskarshamns kommun behöver planera för en fortsatt god kompetensförsörjning. Under rådande
lärarbrist kommer vi inte kunna rekrytera alla speciallärare externt. I förskoleverksamheten finns för
närvarande endast 2,5 specialpedagog.
För att motivera lärare- och förskollärare att studera vidare på högskola behöver bildningsnämnden
kunna erbjuda deltidsstudier på arbetstid, samt ersättning för resor och litteratur, Nationella
statsbidrag finns att söka för grundskolan till del av ersättningen men det kvarstår 170 tkr per
pedagog/år för att skapa attraktiva förutsättningar för våra medarbetare. För gymnasiet och
förskolans del saknas statsbidrag vilket gör att det kvarstår 300 tkr för en förskollärare/år och 330 tkr
för en gymnasielärare/år för att skapa attraktiva förutsättningar för våra medarbetare. Utbildningens
omfattning är 90 högskolepoäng vilket innebär studier på halvfart under 3 år.
För att kunna genomföra insatsen i sin helhet bedömer vi att följande medel behövs under en
treårsperiod.

Konsekvenser för barn och unga

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och
stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i
barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
Det är viktigt att leva de löften som tagits fram av medarbetare i förskola och skola (2016) kring
utbildningen:
• Vi lovar att ta tillvara allas lust att lära och utvecklas
• Vi lovar trygga mötesplatser för upplevelser, lärande och en meningsfull fritid
• Vi lovar dig ett likvärdigt bemötande och delaktighet utifrån dina förutsättningar av professionella
och engagerade medarbetare
Utan behöriga och legitimerade lärare riskerar Oskarshamns kommun att inte nå upp till varken de
nationella målen eller ovanstående lokala löften.

Ärendets behandling

I ett tjänsteutlåtande 2021-06-29, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås att redovisningen
godkänns och noteras som mottagen
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§ 174 fortsättning

Dagens sammanträde

Ordföranden ställer proposition på förslaget från kansli- och utvecklingsenheten och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Kansli-och utvecklingsenheten, 2021-06-29
Bildningsnämnden, 2021-06-09, § 44
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Dnr KS 2021/000685-2

Redovisning av uppdrag från bildningsnämnden - Hur elever på
Oscarsgymnasiet kan erbjudas körkort
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till
kommunstyrelsen

Redovisningen från bildningsnämnden om hur elever på Oscarsgymnasiet kan erbjudas körkort
godkänns.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-27, § 98, i samband med driftbudget 2022, att
bildningsnämnden får i uppdrag att senast 30 juni 2021 redovisa hur elever på Oscarsgymnasiet kan
erbjudas körkort.
Bildningsnämnden beslutade 2021-06-09, § 43, att godkänna redovisningen av uppdraget och
överlämna den till kommunstyrelsen.

Redovisning av uppdrag från bildningsnämnden
Förarutbildning inom gymnasieskolan.

I stödmaterialet Förarutbildning inom gymnasieutbildning och kommunal vuxenutbildning (2015)
skriver Skolverket och Transportstyrelsen att förarutbildning på gymnasieskolans nationella program
får anordnas endast på nedanstående program:
• fordons- och transportprogrammet, inriktning transport,
• bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning anläggningsfordon (endast körkortsbehörighet B),
och
• naturbruksprogrammet (endast traktorkort).
Elever som studerar på ett introduktionsprogram eller på gymnasiesärskolan kan erbjudas viss
förarutbildning (ej körkortsexamination eller examination för yrkesförarkompetens). I materialet
framgår också att det inte är tillåtet att erbjuda lokala kurser i trafikkunskap eller liknande på
gymnasieskolans nationella program.
Utanför gymnasieskolans regi
Av avgörande vikt för om det är tillåtet och/eller möjligt för Oskarshamns kommun att subventionera
gymnasieelevers körskoleutbildning, är huruvida det är förenligt med likställighetsprincipen i
kommunallagen och att det inte utgör otillåtet understöd av enskild. I en kammarrättsdom från 2004
(målnr. 2003-2019) ansåg kammarrätten att Åre kommuns beslut att bekosta körkortsutbildningen
för alla elever från kommunen som gick gymnasial vårdutbildning inte stred mot den kommunala
likställighetsprincipen. Utbildningen var öppen för alla kommunmedlemmar och någon åtskillnad
gjordes inte mellan olika elever från kommunen. Den lägre instansen, dåvarande länsrätten, hade
dock ansett att det var ”uppenbart att vissa kommunmedlemmar genom det överklagade beslutet
gynnas ekonomiskt i förhållande till andra kommunmedlemmar genom att på kommunens bekostnad
erhålla körkortsutbildning och att beslutet därför i princip strider mot likställighetsprincipen.”
Skälen för kommunens beslut ansågs inte heller vara sådana sakliga skäl som möjliggör ett avsteg
från likställighetsprincipen. I övrigt har utredningen inte funnit några andra rättsfall som kan ge
vägledning.
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§ 175 fortsättning
Gislaveds kommun utredde år 2017 ”möjligheten att anordna upphandlad körkortsutbildning utanför
gymnasieutbildningen”. Av utredningen framgick att det var svårt att tillhandahålla en subvention
utan att bryta mot likställighetsprincipen. Detta eftersom en del elever vid Gislaveds gymnasium var
folkbokförda i annan kommun – vilka måste undantas – och vissa elever som är folkbokförda i
Gislaveds kommun studerade på skolor i andra kommuner. De sistnämnda eleverna måste då
kompenseras på något sätt för att inte bryta mot likställighetsprincipen.
År 2017 utredde också bildningsförvaltningen i Oskarshamns kommun förutsättningarna för
bildningsnämnden att ge körkortsutbildning på Vård- och omsorgsprogrammet. Efter kontakt med
jurister på SKR landade den utredningen i att det inte var förenligt med likställighetsprincipen att
”särskilja en grupp elever”. Åtgärden hade inneburit otillåtet understöd av enskild. Under den
nuvarande utredningen har det inte framkommit något som föranleder en annan bedömning.
Tvärtom har jurist på SKR även denna gång ansett att det skulle strida mot kommunallagen att
erbjuda denna typ av subvention, vare sig det gäller ett enskilt program på Oscarsgymnasiet eller
alla nationella program på Oscarsgymnasiet.
Tre kommuner som erbjuder någon form av subvention av kostnaden för körkortsutbildning har
tillfrågats under utredningens gång. Ingen av dem har kunnat ge ett tillfredsställande svar på hur
subventionen skulle kunna vara förenlig med kommunallagen.
Utredningens sammantagna bedömning är att det är svårt att erbjuda elever på Oscarsgymnasiet ett
”körkortspaket” eller liknande, utan att riskera att bryta emot kommunallagen. Detta gäller såväl att
erbjuda körkortspaket för eleverna på ett specifikt gymnasieprogram, som att alla elever på
Oscarsgymnasiet erbjuds detta. Med detta sagt, ett tänkbart upplägg på hur ett körkortspaket skulle
kunna se ut presenteras nedan.
Upplägg
Furulundskolan i Sölvesborgs kommun, där Sölvesborg-Bromölla kommunalförbund är huvudman,
erbjuder elever i årskurs 2 att söka ett körkortstipendium. Det kan vara ett tänkbart upplägg även i
Oskarshamns kommun, då elever i regel fyller 18 år under årskurs 2. Vissa elever fyller dock inte 18
år under årskurs 2, men bör då rimligtvis kunna söka stipendiet i den årskurs då vederbörande fyller
18 år. Det bör göras en bedömning om detta bör medföra att körkortsstipendiet ska vara öppet att
söka för elever i samtliga årskurser, med förutsättningen att de fyller 18 år under det innevarande
läsåret. Alternativt, så är årskurs 2 huvudregeln för när stipendiet är sökbart, men att individuella
undantag kan göras. I likhet med Furulundskolans upplägg föreslår utredningen också att eleven ska
gå på ett nationellt gymnasieprogram för att kunna söka stipendiet.
För att erhålla stipendiet ska eleven uppfylla krav avseende närvaro och studieresultat. Förslagsvis
kan detta innebära att elever på Oscarsgymnasiet ska ha godkänd i alla dittills avslutade kurser och
ha tillräckligt hög närvaro för att erhålla studiebidrag från CSN. Stipendiet bör, för att försäkra sig om
att medlen går till avsett ändamål, bestå av ett ”paket” med lektioner, snarare än en summa pengar.
Ett tänkbart upplägg (hämtat från Furulundskolan) är:
• 10 körlektioner à 40 min
• Teoriutbildning, 12 timmars lärarledd undervisning
• Riskutbildning 1 & 2
• Kör- och teoriprov (Trafikverkets avgifter betalas av eleven)
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§ 175 fortsättning
Furulundsskolans kostnad per elev är strax under 12 000 kronor. På Oscarsgymnasiet går det cirka
300 elever i årskurs 2. Givet att alla dessa elever söker och erhåller stipendiet, skulle kostnaden bli
ungefär 3,6 miljoner kronor per år. Utökas stipendiet till att vara sökbart i fler årskurser medför detta
naturligtvis en betydligt större kostnad.
Ovanstående tjänster behöver upphandlas. Då värdet av tjänsten väntas överstiga gränsvärdet för
direktupphandling, 635 312 kronor, får ej upphandlingen begränsas till att ta in anbud från lokala
aktörer. Däremot kan kommunen ange att tjänsten ska tillhandahållas i Oskarshamn. Teorilektioner
ska hållas utanför skoltid, då utbildningen inte är en del av gymnasieutbildningen. Möjligen kan
Oscarsgymnasiet upplåta en lokal till teorilektioner utanför skoltid, om inte trafikskolan kan
tillhandahålla en sådan. Körlektioner ska ske utanför elevens undervisningstid.
Oscarsgymnasiet bör ha någon form av förteckning över de elever som är berättigade till stipendiet.
De berättigade eleverna bör också delas upp i ett antal grupper, så att antalet elever inte överstiger
trafikskolans kapacitet att samtidigt utbilda körskoleelever. Grupperna kan vara ordnade efter
födelsedatum (så att de som fyller 18 år tidigt på året kan gå körskoleutbildning före de som fyller 18
år senare). Trafikskolan fakturerar Oskarshamns kommun/bildningsförvaltningen direkt, eleverna
betalar inte.
Alla elever på Furulundskolan kan söka stipendiet, oavsett folkbokföringskommun. Enligt den
utredning som Gislaveds kommun gjorde är det inte förenligt med kommunallagen att en kommun
bekostar ett körkortspaket för en elev som är folkbokförd i annan kommun. Utredaren på
Bildningskontoret har nått samma slutsats som Gislaved. Således måste elever på Oscarsgymnasiet
som är folkbokförda i annan kommun undantas från de som kan söka körkortsstipendiet.
Konsekvenser för barn och unga
Upplägget som presenterats skulle innebära att det blir lättare för unga i gymnasieålder att finansiera
sin körkortsutbildning, vilken ökar deras anställningsbarhet. Stipendiet väntas också minska den
betydelse som den enskildes ekonomiska situation har beträffande möjligheten att ta körkort.

Ärendets behandling

I ett tjänsteutlåtande, 2021-07-01, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås att redovisningen från
bildningsnämnden godkänns och noteras som mottagen.

Dagens sammanträde

Ordföranden ställer proposition på förslaget från kansli- och utvecklingsenheten och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kansli-och utvecklingsenheten, 2021-07-01
Bildningsnämnden, 2021-06-09, § 43
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Dnr KS 2021/000011-3

Kommundirektören informerar
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Informationen noteras som mottagen.

Dagens sammanträde

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

-

En förhållandevis lugn sommar generellt inom kommunens verksamheter.
Situationen med anledning av Covid-19. Deltavarianten dominerar i länet. Ökad smittspridning
hos unga vuxna. 77 % av de som kan få en vaccination har fått dos 1 i Kalmar län.
Bildningsförvaltningen startar upp med närundervisning när höstterminen nu börjar. Lugnt inom
socialförvaltningens verksamheter. En del klagomål om trängsel har inkommit till
samhällsbyggnadskontoret. Därför planeras nu fler tillsynsbesök.
Fredrik Sandqvist anställd som ny säkerhetssamordnare efter pensionsavgång.

Ordföranden ställer proposition på att informationen noteras som mottagen och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.
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§ 177

Anmälningsärenden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Nedanstående ärenden noteras som anmälda.
•

KS 2021/000635

Justerarsignaturer

Lägesrapport- Budgetposter för KS budget för
utveckling/bidrag, oförutsedda investeringar, bredband, Oringen samt Coronamedel för 2021
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