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Dnr KS 2021/000919-2

Remissvar- Information om beredskapszoner och planeringszon kring
Oskarshamns kärnkraftverk
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till
kommunstyrelsen
Oskarshamns kommun har inget att erinra över länsstyrelsens förslag till beredskapszoner och
planeringszon kring Oskarshamns kärnkraftverk.

Ärendet
Bakgrund
År 2017 redovisade Strålsäkerhetsmyndigheten rapporten 2017:27 Översyn av beredskapszoner. I
rapporten presenteras förslag till förändrade beredskaps- och planeringszoner kring bland annat de
svenska kärnkraftverken (Forsmark, Simpevarp och Ringhals). Till följd av rapporten har regeringen
beslutat om en Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor där
ändringar med utgångspunkt i rapporten 2017:27 tagits fram.
Länsstyrelserna i Kalmar, Hallands och Uppsala län har tillsammans med
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under
2020 och 2021 gjort ett arbete i form av planeringsunderlaget Införande av förändrade
beredskapszoner (452-2675-21). Planeringsunderlaget tillsammans med de remissvar som inkommit
under resans gång, har legat till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram förslag på inre och
yttre beredskapszoner samt planeringszon kring kärnkraftverken.
Länsstyrelsen i Kalmar län vill i detta skede delge de förslag som finns för berörda kommuner,
länsstyrelser, SSM och MSB för att på så vis få in synpunkter i enlighet med FSO 4 kap. 21c § innan
beredskapszonerna och planeringszonen fastställs.

Sammanfattning av länsstyrelsens förslag till beredskapszoner och
planeringszon kring Oskarshamns kärnkraftverk
Beredskapszoner
I den inre och yttre beredskapszonen ska följande beredskapsplanerings finnas enligt FSO:
• Varning
• Utrymning
• Inomhusvistelse
• Förhandsutdelning av information
• Förhandsutdelning och kompletteringsutdelning av jodtabletter
Utrymning av den inre beredskapszonen på 5 km ska kunna prioriteras framför utrymning av den
yttre beredskapszonen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 220 fortsättning

Beredskapszonernas utformning
Beredskapszoner är geografiska områden kring kärnkraftverken där åtgärder ska förberedas för att
kunna hantera en olycka. Det ska finnas en inre beredskapszon med en ungefärlig utsträckning på 5
kilometer och en yttre beredskapszon med en ungefärlig utsträckning på 25 kilometer.
I förslagen till utformning av beredskapszonerna har naturliga gränser i form av exempelvis
järnvägar eller vägar använts i möjligaste mån. Skälet är bland annat att de som berörs enkelt ska
kunna veta om de befinner sig i en beredskapszon eller inte, men även att sådana gränser
underlättar det operativa arbetet för räddningstjänst och polis, till exempel vid upprättandet av
vägspärrar.

Inre beredskapszonen
En revidering av gränsdragningen har gjorts sedan rapporten 2017:27 Översyn av beredskapszoner
gavs ut. Då inre beredskapszonens utsträckning norr om kärnkraftverket hamnar på ett oskäligt långt
avstånd föreslås en ny gräns för inre beredskapszonen. Detta innebär bland annat att Åkerholm nu
inte ingår i den inre beredskapszonen.
För den inre beredskapszonen gäller i övrigt samma ställningstagande som redovisades i rapporten
2017:27, Översyn av beredskapszoner:
”Gränsen för den inre beredskapszonen följer vägar där utgångspunkten är att boende på båda sidor
om vägarna omfattas av samma beslut om skyddsåtgärder. I syfte att hitta lämpliga vägar är
avståndet i vissa riktningar något längre än 5 km.
Öarna utanför kustlinjen som definieras av den inre beredskapszonen på fastlandet ingår också i
zonen. Både Clab och Äspölaboratoriet ligger i den inre beredskapszonen. För dessa verksamheter
krävs särskilda planer så att viss verksamhet kan fortgå vid beslut om utrymning av inre
beredskapszonen.”

Yttre beredskapszonen
För den yttre beredskapszonen gäller fortfarande samma ställningstagande som redovisades i
rapporten 2017:27, Översyn av beredskapszoner:
”Gränsen för den yttre beredskapszonen följer också vägar. Utgångspunkten är att samhällen som
ligger utmed vägarna ingår i zonen oavsett vilken sida om vägarna som samhällena är belägna. Den
del av norra Öland som ligger inom att avstånd av cirka 30 km från kärnkraftverket ingår också i den
yttre beredskapszonen. Öarna utanför kustlinjen som definieras av den yttre beredskapszonen på
fastlandet och norra Öland ingår också i zonen.
Inom den yttre beredskapszonen finns samhällsviktig verksamhet för vilken särskild planläggning
krävs vid beslut om skyddsåtgärder, till exempel sjukhuset och den kommunala servicen i
Oskarshamn.”

Planeringszonen
I planeringszonen ska följande förberedelser förekomma enligt FSO:
• Strålningsmätning
• Utrymning av allmänheten baserad på strålningsmätning
• Inomhusvistelse
• Begränsad extrautdelning av jodtabletter

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 220 fortsättning

Planeringszonens utformning
Kring Oskarshamns kärnkraftverk ska det enligt Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor finnas
en planeringszon med cirka 100 km radie från anläggningen. För att planeringszonen ska vara enkel
att kommunicera har länsstyrelsen valt att i första hand försöka dra planeringszonen längs med
kommungränser.
I vissa fall är det svårt att ta fram planeringszonen genom att enbart följa kommungränser, då
avstånden kan bli oskäligt långa eller korta. För dessa fall har vägledande principer och riktlinjer
tagits fram i planeringsunderlaget Införande av förändrade beredskapszoner (452-2675-21).

Vägledande principer och riktlinjer
Nedanstående kategorisering har använts i framtagandet av förslaget till planeringszon:
Kategori 1: Då hela kommunen ligger inom 100 km, ingår hela kommunen.
Kategori 2: Då större del av kommunen ligger inom 100 km utgår förslaget från kommungränser.
Detta för att underlätta informationsspridning och möjliggöra effektiva insatser.
Kategori 3: När en liten del av kommunen ingår och kommungränsen hamnar på oskäligt långt
avstånd ifrån kärnkraftverket har riktlinjerna nedan använts i utformningen av planerings-zoner.

Riktlinjer vid utformning av planeringszonen enligt kategori 3




I de fall där liten del av kommunen berörs, och där det inte är stora befolkningsmängder
inom 100 km bör inte kommunen ingå i planeringszonen.
I de fall där kommuner har huvuddelen av befolkningen inom eller strax utanför 100 km bör
kommunen ingå i planeringszonen.
I undantagsfall kan det finnas skäl att frångå principen om gränsdragning på kommunnivå
och överväga att istället inkludera delar av en kommun, om större delen av befolkningen bor
inom eller strax utanför 100 km. I detta fall då kommungränser inte används är det viktigt att
tänka på att utformningen av planeringszonen ska vara lätt att kommunicera.
Gränsdragningen bör i detta fall i möjligaste mån följa naturliga gränser såsom järnvägar,
vägar, vattendrag och städer.

Länsstyrelsens bedömningar av kommuner som föreslås ingå
-

Kommuner som placeras under kategori 1

Kommuner Kalmar län: Västervik, Vimmerby, Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn
-

Kommuner som placeras under kategori 2

Kommuner Kalmar län: Nybro, Kalmar, Borgholm, Mörbylånga
Gotland
Kommuner Östergötlands län: Valdemarsvik, Åtvidaberg, Kinda, Ydre
Kommuner Jönköpings län: Eksjö, Vetlanda,
Kommuner Kronobergs län: Uppvidinge

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 220 fortsättning
- Kommuner som placeras under kategori 3
Kommuner Kalmar län: Emmaboda
Att inkludera hela kommunen medför ett oskäligt långt avstånd från kärnkraftverket. Därför föreslås
att gränsdragningen för planeringszonen följer väg 28 norr ifrån, mot Eriksmåla och öster ut mot
Nybro kommun.
Kommuner Kronobergs län: Lessebo
Att inkludera hela kommunen medför ett oskäligt långt avstånd från kärnkraftverket. Därför föreslås
att gränsdragningen för planeringsavståndet följer väg 28, väster om Kosta.

Kommuner som inte inkluderas i planeringszonen:
Kommuner Östergötlands län: Söderköpings kommun
De delar av Söderköpings kommun som är innanför 100 km är till mesta delen glesbygd och öppet
vatten och det är därför inte rimligt att hela kommunen ingår i planeringszonen. Därför ingår inte
Söderköpings kommun i planeringszonen.
Kommuner Kronobergs län: Växjö kommun
En mycket liten del av kommunen hamnar inom 100 km. Därför ingår inte Växjö kommun i
planeringszonen.
Konsekvenser för barn och unga
Det blir en förändring för de barn och unga som är bosatta i det område som i detta förslag är
utanför den inre beredskapszonen (och i tidigare förslag fanns innanför detsamma). Istället för att ha
JOD-tabletter i hemmet så erhålls dessa vid behov.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2021- 10-21, från säkerhetsavdelningen föreslås att Oskarshamns kommun
inte har något att erinra över länsstyrelsens förslag till beredskapszon och planeringszon kring
Oskarshamns kärnkraftverk.

Dagens sammanträde
Säkerhetschef Lars Blomberg informerar om förslaget till beredskapszoner och planeringszon kring
Oskarshamns kärnkraftverk.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, säkerhetsavdelningen, 2021-10-21

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/000949-1

Förslag till Markanvisningsavtal del av Oskarshamn 3:2, Kustbygg
Group AB
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till
kommunstyrelsen
Förslag till Markanvisningsavtal godkännes.

Ärendet
Kustbygg Group AB önskar förvärva ca 3 430 kvm råmark av del av Oskarshamn 3:2. Företaget har
för avsikt att uppföra lokaler för industri om ca 650 kvm.
Tidigare luftburna ledningar är sedan några år markförlagda och en ny detaljplan möjliggör
byggnation på denna markremsa längs Stenbergsvägen och Gyllingsväg.
Ersättning föreslås vara 50 kronor per kvadratmeter eller ca 171 500 kronor .
Konsekvenser för barn och unga
Barn och unga påverkas inte av förslaget.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2021-11-03, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås att förslaget till
Markanvisningsavtal godkänns.

Dagens sammanträde
Mark- och exploateringsstrateg Göran Landenius föredrar ärendet.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kansli- och utvecklingsenheten och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11Bilaga: Förslag till Markanvisningsavtal samt bilaga 1-4.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/000950-1

Förslag till Markanvisningsavtal Kv Gråsparven GBJ Construction AB
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till
kommunstyrelsen
Förslag till Markanvisningsavtal godkännes

Ärendet
GBJ Bygg AB har sedan tidigare vunnit markanvisningstävling för Kv. Gråsparven mellan
Kikebogatan och Terrassvägen.
Företaget kommer med sitt dotterbolag GBJ Construction AB att uppföra fyra stycken byggnader
med ca 50 stycken lägenheter fördelat på två, tre respektive fyra rum och kök i hyresrätt /
bostadsrättsutförande. Byggnationen kommer ske i två etapper med planerad byggstart för etapp I
senast 2022-08-15. Hela byggnationen är tänkt att vara färdigställd 2024-11-30.
Förslag till Markanvisningsavtal enligt bilaga.
Konsekvenser för barn och unga
En skogsdunge kommer att försvinna men nya bostäder med lekplats tillkommer i stället. Hit kan
barnfamiljer flytta för ett bra boende som inte finns på fastigheten idag.
Bilaga: Markanvisningsavtal

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2021-11-03, från kansli-och utvecklingsenheten föreslås att förslaget till
markanvisningsavtal godkännes.

Dagens sammanträde
Mark- och exploateringsstrateg Göran Landenius föredrar ärendet.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kansli- och utvecklingsenheten och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kansli- och utvecklingsenheten, 2021-11Bilaga: Markanvisningsavtal samt bilaga 1-5

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/000952-1

Förslag till Köpeavtal del av Kristineberg 1:1 och del av Kristineberg
1:2, SH i Småland AB
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Förslaget till Köpeavtal godkännes.

Ärendet
SH i Småland Mark AB har för avsikt att på det nya bostadsområdet invid Östersjövägen uppföra nio
stycken parhus med 18 stycken lägenheter. Parhusen kommer att byggas i olika storlekar från ca 81
kvm i ett plan till 121 kvm i två plan.
Kommunen kommer att inom kort grovterrassera tomtområdet samt anlägga lokalgatan, Skrovgatan.
Gatan kommer att förses med belysning. Vatten och avlopp till respektive tomtgräns.
Området kommer att avyttras i sin helhet och inrymmer nio stycken villatomter. Förslagsvis sätts
priset för tomtområdet till 5.4 mkr vilket motsvarar en tomtkostnad om 600 tkr per styck om tomterna
skulle sålts som villatomter. Till priset för området tillkommer en planavgift om 72 tkr.
Således blir förslag till köpeskillingen för området 5.472 tkr.
Köparen kommer att sälja lägenheterna som äganderätter.
Förslag till Köpeavtal enligt bilaga.
Konsekvenser för barn och unga
Ett skogsområde försvinner men nya bostäder tillkommer istället. Hit kan barnfamiljer flytta för ett bra
boende vilket inte varit möjligt annars.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2021-11-03, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås att förslag till
köpeavtal godkännes.

Dagens sammanträde
Mark- och exploateringsstrateg Göran Landenius föredrar ärendet.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kansli- och utvecklingsenheten och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kansli-och utvecklingsenheten, 2021-11Bilaga: Förslag till köpeavtal

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/000951-1

Förslag till Markanvisningsavtal Jungner 15, Tyred i Oskarshamn AB
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till
kommunstyrelsen
1. Förslag till Markanvisningsavtal godkänns.
2. Finansiering sker genom att 225 tkr tas i anspråk från projekt 98000 Buffert för oförutsedda
exploateringsbehov 2021.

Ärendet
Företaget Tyred i Småland AB önskar förvärva del av fastigheten Jungner 15 om ca 4 600 kvm.
Avsikten är att uppföra en ca 1 800 kvm stor byggnad med däckverkstad, lager, kontor/ för-säljning
samt utställningslokal.
Fastigheten är förorenad av tungmetaller och består dels av berg i dagen samt ytor som är
uppfyllda. Marksanering kommer att utföras av kommunen enligt delegationsbeslut 2021-11-02.
Beslutet innebär att all byggbar mark saneras och att övrig mark påförs asfalt eller jord. Kommunens
kostnad är beräknad till ca 1 000 tkr. Fullmäktige har avsatt medel för saneringen.
Förslagsvis säljs området enligt förslag till Markanvisningsavtal för 250 kronor per kvm vilket
motsvarar ca 1 150 tkr.
På området finns en ÅVS. Enligt FTI kommer stationen att dras in.
För att separera trafiken föreslås att en ny gång- och cykelväg byggs från Hemvägen upp till
cykelvägen mot Havslätt. Ledningar för vatten och avlopp behöver också dras till tomtgräns.
Från projekt 98000 Buffert för oförutsedda exploateringsbehov 2021 finansieras förslagsvis:
-

ca 60 meter gång- och cykelväg. Beräknad kostnad ca 75 tkr.
Anslutningsledningar VA. Beräknad kostnad ca 150 tkr.

Konsekvenser för barn och unga
Separeringen av gång- och cykelvägen är en viktig kompensatorisk åtgärd för att minska
olycksrisken för att passera området. Hänsyn ska tas till förskola- och fritidsverksamheten under
hela processen.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2021-11-, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås följande:
-

Förslag till Markanvisningsavtal godkänns.

-

Finansiering sker genom att 225 tkr tas i anspråk från projekt 98000 Buffert för oförutsedda
exploateringsbehov 2021.

Justerarsignaturer
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§ 224 fortsättning

Dagens sammanträde
Mark- och exploateringsstrateg Göran Landenius föredrar ärendet.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kansli- och utvecklingsenheten och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11Bilaga; Förslag till markanvisningsavtal

Justerarsignaturer
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Dnr KS 2021/001018-1

Förslag till Arrendeavtal fd Pressbyrån del av Oskarshamn 3:1
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-16.

Ärendet
Svenska Pressbyrån AB arrenderar ca 165 kvm mark på Stora Torget. Pressbyråkiosken har sedan
en tid upphört med sin verksamhet. Byggnaden som tillhör Pressbyrån är till salu.
B Syrén Holding AB önskar arrendera marken samt förvärva byggnaden av Pressbyrån. Företaget
har för avsikt att göra en ombyggnad och utöka det invändiga utrymmet under befintligt tak.
Företagets ändamål är att bedriva kiosk med utökad varmköksservering i byggnaden. För att få
bedriva verksamheten krävs att polismyndigheten beviljar tillstånd samt att bygglov medges.
Förslag till Arrendeavtal är upprättat enligt bilaga.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte påverka barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2021-11-03, från kansli-och utvecklingsenheten föreslås följande:
-

Förslag till arrendeavtal godkännes under förutsättning att polismyndigheten beviljar tillstånd
samt att bygglov medges.

-

Mark- och exploateringsstrategen får i uppdrag att teckna avtalet.

Dagens sammanträde
Mark- och exploateringsstrateg Göran Landenius föredrar ärendet.
Andreas Erlandsson (S) föreslår att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde för att
möjliggöra att ytterligare information kan inhämtas i ärendet.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från Andreas Erlandsson (S) och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-03
Bilaga: Förslag till Arrendeavtal

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-11-09
§ 226

Sida 15

Dnr KS 2021/000756-6

Förslag till omfördelning budgetmedel mark- och
exploateringsverksamheten 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till
kommunstyrelsen
1. Budgetmedel från Kansli- och utvecklingsenhetens buffert för utvecklingsområden
projektnummer 97000 omfördelas enligt följande:
-

Medel om 1 215 tkr överförs från projekt 97000 till projekt 97001 Glabo 1:45
Medel om 22 tkr överförs från projekt 97000 till projekt 97006 Emmekalv 4:309
Medel om 48 tkr överförs från projekt 97000 till projekt 97007 Del av Jungner 9
Medel om 215 tkr överförs från projekt 97000 till projekt 97017 Aktivitetsyta Norra kajen
Medel om 1 500 tkr överförs från projekt 97000 till projekt 97021 Uppfräschning Norra kajen

2. Budgetmedel från Kansli- och utvecklingsenhetens projekt 97009 och projekt 97010 omfördelas
enligt följande:
-

Medel om 1 437 tkr överförs från projekt 97009 Skeppsbron till projekt 97021 Uppfräschning
Norra kajen.
Medel om 1 546 tkr överförs från projekt 97010 Skeppsbrokajen till projekt 97021
Uppfräschning Norra kajen.

3. Budgetmedel från Kansli- och utvecklingsenhetens buffert för oförutsedda exploateringsbehov
98000 omfördelas enligt följande:
-

Medel om 15 tkr överförs från projekt 98000 till projekt 98015 Ekebo nya
Medel om 9 tkr överförs från projekt 98000 till projekt 98021 Högskulla villatomter.
Medel om 41 tkr överförs från projekt 98000 till projekt 98022 Emmekalv 4:298.
Medel om 2 970 tkr överförs från projekt 98000 till projekt 98023 Östersjövägen.
Medel om 300 tkr överförs från projekt 98000 till projekt 98032 Gråsparven.

Ärendet
Kansli- och utvecklingsenhetens budget för utvecklingsbehov är 3 000 tkr för 2021.Under
verksamhetsåret 2021 har hittills inga medel äskats.
Projekt 97001 Glabo 1:45. Under pågående anläggningsarbeten med Ovädersvägen har omfattande
lerlager påfunnits. Kostnad 1 215 tkr.
Projekt 97006 Emmekalv 4:309. Lantmäterikostnad 22 tkr.
Projekt 97007 Del av Jungner 9. Lantmäterikostnad 48 tkr.
Projekt 97017 Aktivitetsyta Norra kajen. Utvecklig av området 215 tkr.
Projekt 97021 Uppfräschning Norra kajen. Utveckling av området 1 500 tkr.
Återstående medel från utvecklingsbufferten är 0 tkr.

Kansli- och utvecklingsenhetens budget för oförutsedda exploateringsbehov är 10 000
tkr för 2021.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-11-09

Sida 16

§ 226 fortsättning
Under verksamhetsåret 2021 har Kansli- och utvecklingsenhetens buffert för oförutsedda
exploateringsbehov projekt 98000 om 2 680 tkr använts genom politiska beslut.
Projekt 98015: Ekebo nya. Kartor. Kostnad 15 tkr.
Projekt 98021: Högskulla villatomter. Lantmäterikostnad samt karta. Kostnad 9 tkr.
Projekt 98022: Emmekalv 4:298 fyra stycken tomter Påskallavik. Tre tomter är sålda. För att
underlätta tomtförsäljning av den fjärde tomten har ledningar för vatten och avlopp anlagts på
en gemensam skafttomt. Kostnad 41 tkr.
Projekt 98023: Östersjövägen nytt bostadsområde. Efter att anbud inkommit saknas
budgetmedel om 2 970 tkr.
Projekt 98032: GBJ Construction AB har för avsikt att uppföra ca 40 stycken lägenheter i
kvarteret Gråsparven. Kostnader för lantmäterikostnader samt markarbeten i gränszonerna.
Kostnad 300 tkr.
Återstående medel från exploateringsbufferten är 3 985 tkr.
Förslaget är att budgetmedel omfördelas enligt följande förslag:
Budgetmedel från Kansli- och utvecklingsenhetens buffert för utvecklingsområden
projektnummer 97000 omfördelas enligt följande:
-

Medel om 1 215 tkr överförs från projekt 97000 till projekt 97001 Glabo 1:45
Medel om 22 tkr överförs från projekt 97000 till projekt 97006 Emmekalv 4:309
Medel om 48 tkr överförs från projekt 97000 till projekt 97007 Del av Jungner 9
Medel om 215 tkr överförs från projekt 97000 till projekt 97017 Aktivitetsyta Norra kajen
Medel om 1 500 tkr överförs från projekt 97000 till projekt 97021 Uppfräschning Norra
kajen

Budgetmedel från Kansli- och utvecklingsenhetens projekt 97009 och projekt 97010
omfördelas enligt följande:
- Medel om 1 437 tkr överförs från projekt 97009 Skeppsbron till projekt 97021
Uppfräschning Norra kajen.
- Medel om 1 546 tkr överförs från projekt 97010 Skeppsbrokajen till projekt 97021
Uppfräschning Norra kajen.
Budgetmedel från Kansli- och utvecklingsenhetens buffert för oförutsedda
exploateringsbehov 98000 omfördelas enligt följande:
- Medel om 15 tkr överförs från projekt 98000 till projekt 98015 Ekebo nya
- Medel om 9 tkr överförs från projekt 98000 till projekt 98021 Högskulla villatomter.
- Medel om 41 tkr överförs från projekt 98000 till projekt 98022 Emmekalv 4:298.
- Medel om 2 970 tkr överförs från projekt 98000 till projekt 98023 Östersjövägen.
- Medel om 300 tkr överförs från projekt 98000 till projekt 98032 Gråsparven.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-11-09

Sida 17

§ 226 fortsättning

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2021-11-09, från kansli-och utvecklingsenheten föreslås att budgetmedel
omfördelas enligt förslaget ovan.

Dagens sammanträde
Mark- och exploateringsstrateg föredrar ärendet.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kansli- och utvecklingsenheten och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kansli-och utvecklingsenheten, 2021-11-09

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-11-09
§ 227

Sida 18

Dnr KS 2021/001011-1

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst
inom Oskarshamns kommun enligt LSO (2003:778) och MSBFS
(2021:1)
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-16.
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), utgör handlingsprogrammet ett styrdokument för
förebyggande och operativ räddningstjänst och beslutas enligt kommunallagen (2017:725).
Hur kommunen avser att bedriva sin räddningstjänstverksamhet och den brand- och
olycksförebyggande verksamheten ska beslutas av kommunen i det som kallas för
handlingsprogram. Justerade krav på handlingsprogram träder i kraft 1 januari 2022, vilket innebär
att kommunerna behöver besluta om nya handlingsprogram under 2021 enligt de föreskrifter som
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) tar fram om innehåll och struktur:
-

Beslutat handlingsprogram ska finnas 2022-01-01
Tydlig hantering av handlingsprogrammet ska finnas (ansvar och befogenheter)
Vilken instans som fastställer och godkänner handlingsprogrammet

Förslag till handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst inom
Oskarshamns kommun enligt LSO (2003:778) och MSBFS (2021:1) finns i bilaga.
Med anledning av att handlingsprogrammet innehåller visst hemligstämplat material
presenteras vissa delar endast vi kommunstyrelsens sammanträde.

Förslag från räddningstjänsten om hantering av handlingsprogram för
förebyggande verksamhet och räddningstjänst från 2022-01-01
Ändringar i handlingsprogrammet initieras och föreslås av räddningstjänsten vid förändringar av risk
och sårbarhetsanalys eller andra förändringar i samhällsutveckling, lagstiftning eller vid beslut från
politik. Innan kommunen antar ett handlingsprogram eller beslutar om betydande förändringar i
programmet ska den samråda med de myndigheter som särskilt berörs av förändringarna. (Lag
(2020:882).

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-11-09

Sida 19

§ 227 fortsättning
Handläggning, hantering och beslut av handlingsprogrammet sker enligt följande principer:
-

Räddningstjänsten ansvarar för kommunens risk och sårbarhetsanalys, enligt lagen om
skydd mot olyckor och ska vara en del i den årliga översynen.

-

Risk och sårbarhetsanalysen enligt lagen om skydd mot olyckor ska ligga till grund för
kommunens handlingsprogram

-

Beslut om ändringar i handlingsprogrammet sker i kommunstyrelsen. Beslutet dokumenteras
med datum och eventuella förändringar ska tydligt framgå.

Konsekvenser för barn och unga
Handlingsprogrammet bedöms inte ha några negativa konsekvenser för barn och unga, de fem
målen i handlingsprogrammet omfattar alla invånare.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2021-11-09 , från räddningstjänsten föreslås följande:
-

Handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst inom Oskarshamns
kommun enligt LSO (2003:778) och MSBFS (2021:1) antas.

-

Hantering av handlingsprogram, med tillhörande ansvar och befogenheter, beslutas från och
med 2022-01-01 enligt föreliggande förslag från räddningstjänsten.

Dagens sammanträde
Räddningschef Jonas Neldemyr föredrar ärendet.
Andreas Erlandsson (S) föreslår att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde 2021-1116 för att möjliggöra en annan hantering av delar i handlingsprogrammet med hänsyn till
säkerhetsklassat material.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från Andreas Erlandsson (S) och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, räddningstjänsten, 2021-11-03
Bilaga: Förslag till handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst inom
Oskarshamns kommun enligt LSO (2003:778) och MSBFS (2021:1)

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-11-09
§ 228

Sida 20

Dnr KS 2020/000254-8

Återrapportering åtgärder LUPP 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Återrapporteringen av åtgärder LUPP 2018 godkänns.

Ärendet
LUPP, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken tillhandahålls av MUCF, Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor och är ett enkätverktyg för att utveckla den lokala ungdomspolitiken genom
att samla in och använda sig av kunskapen om hur ungdomar upplever sitt liv i Oskarshamn och
vad de tycker är viktigt.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-06 §70 om åtgärdspunkter utifrån resultatet i LUPP 2018.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Rapport för LUPP 2018 godkänns.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett metodstöd för barn- och
ungdomsperspektivet, till organisationen att använda för att inhämta barn och ungas perspektiv i
olika aktuella frågor.
3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utveckla feriearbetepraktik för att unga
ska få vara delaktiga i utvecklingen av kommunala frågor.
4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda ett införande av unga
kommunutvecklare.
5. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra trygghetsvandringar med
ungdomar.
6. Kommunfullmäktige ger bildningsnämnden och socialnämnden i uppdrag att fortsätta arbeta med
tidiga samordnade insatser för barn och unga. Insatserna återrapporternas till kommunstyrelsen
våren 2021.
7. Åtgärdspunkterna i LUPP 2018 återrapporteras till kommunfullmäktige hösten 2021.
Kommunstyrelsen ska årligen ges information om hur åtgärderna har genomförts i samband med
återrapporteringen av ungdomsåret.

Se återrapportering i bilaga 1.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-11-09

Sida 21

§ 228 fortsättning
Konsekvenser för barn och unga
Att förtroendevalda i Oskarshamns Kommun informeras om arbetet med åtgärder från luppresultatet, skapar förutsättningar att följa upp arbetet av dessa beslut som är tagna för barns bästa.
Det vill säga ungdomar ges möjlighet att påverka frågor som rör dem genom LUPP-enkäten.
Kommunfullmäktige beslutar om åtgärder utifrån prioriterade områden som har analyserats fram ur
resultatet. Att följa upp dessa beslutspunkter säkerställer utveckling av kommunens
ungdomspolitiska arbete.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2021-11-03 , från ungdomssamordnaren och kommundirektören föreslås att
återrapporteringen av åtgärder LUPP 2018 godkänns.

Dagens sammanträde
Ungdomssamordnare Martina Berggren redogör för ärendet.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från ungdomssamordnaren och kommundirektören och
finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, ungdomssamordnaren och kommundirektören, 2021-11-09
Bilaga: Återrapportering åtgärder LUPP

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-11-09
§ 229

Sida 22

Dnr KS 2021/000935-1

Återrapportering- Ungdomsåret 2020/2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till
kommunstyrelsen
Återrapporteringen av ungdomsåret 20/21 godkänns.

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

Återrapportering ungdomsåret 2020-2021
Ungdomssamordnare Martina Berggren informerar om ungdomsåret 2020-2021.
Följande bilagor bifogas:
1. Ungdomsåret 2020-2021
2. Sammanställning Aktiviteter för ungas delaktighet
Konsekvenser för barn och unga
Ungdomsåret, dvs. kommunens arbete med ungdomsperspektivet och arenor för ungas delaktighet
stämmer väl överens med barnkonventionens artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få
dem beaktade i alla frågor som berör dem. Att ledarmöten i kommunstyrelsen årligen informeras om
detta arbete och hur det fortlöper ger goda förutsättningar för Oskarshamns Kommun att säkerställa
arbetet med ungas delaktighet och ungdomsperspektivet i hela organisationen.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2021-11- från ungdomssamordnaren och kommundirektören föreslås att
Återrapporteringen av ungdomsåret 20/21 godkänns.

Dagens sammanträde
Ungdomssamordnaren Martina Berggren redogör för ärendet.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från ungdomssamordnaren och kommundirektören och
finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, ungdomssamordnaren och kommundirektören, 2021-11-09
Bilaga: Sammanställning ungdomsåret

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-11-09
§ 230

Sida 23

Dnr KS 2021/000840-1

Arbetsmiljöpolicy Oskarshamns kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Ärendet hänskjuts till arbetsutskottets sammanträde 2021-11-30.

Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att en arbetsgivare med fler än tio anställda ska ha en
skriftlig arbetsmiljöpolicy. Syftet är att beskriva hur arbetsförhållandena ska vara i organisationen för
att förebygga ohälsa och olycksfall och skapa god arbetsmiljö. Arbetsmiljöpolicyn ska vara till
ledning i arbetsmiljöarbetet och därför behöver den vara tydlig, konkret och möjlig att följa upp.
I Oskarshamns kommun finns för nuvarande en Policy för förebyggande och hälsofrämjande arbete.
Den beslutades 2010-05-10 och reviderades 2015-12-14. Se bilaga 2.
Den nuvarande policyn består av tre delar, en med Vision och övergripande mål, en om tobak och
en behandlar ämnet alkohol och droger. HR-avdelningen ser ett behov av att dela upp dem och göra
dem mera ändamålsenliga och tillgängliga.
En viktig utgångspunkt när en arbetsmiljöpolicy ska formuleras är de risker som kan finnas i
verksamheten. Det är naturligt att utgå från resultatet av de undersökningar av arbetsmiljön som
gjorts. Om det finns arbetstagare som behöver särskilda lösningar för att arbetsmiljön ska vara bra,
fundera då på om det arbetssättet/den tekniken är något som fler bör ha tillgång till. Det som är en
nödvändig lösning för vissa personer är i många fall en bra lösning för alla.
HR-avdelningen har tagit fram ett förslag på en arbetsmiljöpolicy för Oskarshamns kommun.
Vägledning för framtagandet av arbetsmiljöpolicyn har funnits att hämta i Arbetsmiljöverkets
handledning till systematiskt arbetsmiljöarbete Ta fram en policy (§§ 5,11 AFS 2001:1). Förslaget
har arbetats fram och förankrats i kommunens verksamhetsledning och i Cesam.
Se förslaget till Arbetsmiljöpolicy för Oskarshamns kommun i bilaga 1.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-11-09

Sida 24

§ 230 fortsättning

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
En uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ska göras minst en gång per år. Syftet
är att undersöka och säkerställa att arbetet bedrivs så som föreskrifterna kräver, att det fungerar och
att arbetsmiljöarbetets olika delar hänger ihop. Viktigt är såklart också att ta reda på att det verkligen
leder till en bättre arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive kvinnor och män. Uppföljningen gör det
möjligt att hitta brister, samt att överblicka och styra arbetsmiljöarbetet. Finns det minst tio
arbetstagare i verksamheten ska den årliga uppföljningen dokumenteras skriftligt.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte få direkta konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2021-10-19, från HR-avdelningen föreslås att arbetsmiljöpolicyn för
Oskarshamns kommun antas.

Dagens sammanträde
HR-chef Monica Bergh redogör för ärendet.
Mathias Karlsson (L) föreslår att ärendet hänskjuts till arbetsutskottets sammanträde i december för
att se över formuleringar i dokumentet.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från Mathias Karlsson (L) och finner att arbetsutskottet
beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, HR-avdelningen, 2021-09-29
Bilaga 1: Arbetsmiljöpolicy för Oskarshamns kommun

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2021-11-09
§ 231

Sida 25

Dnr KS 2021/000013-6

HR-chefen informerar
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Informationen noteras som mottagen.

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

Sunt arbetsliv
-

Valt att fokusera på ett antal friskfaktorer, vilka som ska prioriteras för Oskarshamns kommun:
Kommunikation och återkoppling.
Nyckeltal frisknärvaro 95 %.
Värdegrund och effekter
Nästa steg är kartläggning och konkretisering av önskat läge. Arbetet pågår till februari.
Fokus socialförvaltningens verksamheter. Sunt arbetsliv är med och processleder i första
delen.
Arbetsgrupp med skyddsombud och HR-personal. Bra diskussioner och dialoger.

Kompetensförsörjningsplan
- Planen behöver uppdateras med aktuell statistik och text. Ledningsgrupper ska intervjuas,
inventering ska ske om arbetssätt.
- När planen är uppdaterad ska planen tas till verksamhetsledning, CESAM och KSAU.
- Plan med en workshop för medarbetare. Förslagsvis januari eller februari.
- Hur säkerställs en god kompetens och interna karriärvägar.
Arbetsutskottet vill följa arbetet med kompetensförsörjningsplanen och HR-chefen rapporterar
kontinuerligt.
Löneöversyn
- Arbetsutskottet önskar få en bättre uppfattning och sammanställning av yrkanden som finns.
- Lönenivåer och spridning, förhållande till länsstatistik.
- Diskussion om krav på högskoleutbildning i förhållande till erfarenhet.
- Utrymme för lönerevisionen, 33,4 miljoner.
- Avtalet kommunal 7,5 miljoner, arbetstidsförkortningen ca. 3,9 miljoner.
- Övriga 2,1 %. 11,3 miljoner.
- Ärendet tas vidare via verksamhetsledningen och till arbetsutskottet. Ytterligare avstämning
och dialog innan processen mynnar ut i ett färdigt förslag.
Riktlinjer för distansarbete
Diskussioner om att ge mer vägledning ifråga om antal dagar/veckan för distansarbete. Riktlinjerna
tas upp för beslut på nästkommande arbetsutskott.
Vaccination Covid-19
HR-chefen har haft möte med Länsstyrelsen och Regionen om genomförandet av 3.e sprutan för
vaccination mot Covid-19 för omsorgspersonal. Dialogen fortsätter.
Ordföranden ställer proposition på att informationen noteras som mottagen och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.
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Dnr KS 2021/000207-25

Ansökan om medel ur Gösta och Karin Hedströms donation 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Till ansökningar som avser gemenskap, upplevelser och trygghet beviljas 3 184 105 kr, enligt
bilaga 1.
2. Till ansökningar som avser resor och utflykter beviljas ett belopp om 1 100 kr/deltagare som är
65 år och äldre upp till ett maxbelopp om 1 prisbasbelopp/förening/år enligt bilaga 1, totalt
maxbelopp 178 170 kr. Före utbetalning ska ansökningarna kompletteras med uppgifter om
resa/utflykt, deltagare och ålder.
3. De beviljade medlen ska utnyttjas senast 2022-12-31.

Ärendet
Bakgrund
Oskarshamns kommun mottog en gåva genom testamente efter Gösta och Karin Hedström 2011
(KS 2011-05-17 §160). Efter mottagandet av gåvan beslutade kommunstyrelsen om förvaltningen
och riktlinjerna för hanteringen av gåvan (KS 2012-03-20 §79). Beslutanderätten avseende
ianspråktagande av makarna Hedströms donation är delegerad till kommunstyrelsens arbetsutskott
(KS 2013-01-22 §7). Under 2018 genomfördes en översyn av riktlinjerna för donationen och nya
riktlinjer antogs i KS 2018-06-19 §153. Den testamenterade gåvans storlek uppgår per 2021-08-31
till 16,7 mkr.
Sista ansökningsdag för årets ansökningar var den 31 augusti 2021. Den av kommunstyrelsen
utsedda beredningsgruppen har därefter tagit fram ett förslag till utdelning av medel ur donationen.
Utgångspunkten för bedömningarna har varit att tillgodose ändamålet enligt testamentet och de
riktlinjer som antogs i KS 2018-06-19 §153. Testamentet anger att donationen ska användas ”för
vård av behövande gamla med företräde för inom Döderhult boende”. Riktlinjerna förtydligar genom
att ange att bidrag kan lämnas till föreningar och organisationer i Oskarshamns kommun samt till
Oskarshamns kommuns verksamheter. Ändamålet ska vara hälsofrämjande och/eller ge ökat
välbefinnande, där deltagarna är 65 år eller äldre med företräde för boende i Döderhult. Bidrag kan
inte lämnas till ändamål som ingår i Oskarshamns kommuns budgeterade ordinarie verksamhet.
De ansökningar som föreslås beviljas har delats in i två grupper. Den första grupperingen avser
ansökningar gällande gemenskap, upplevelser och trygghet och den andra grupperingen avser resor
och utflykter. I båda fallen prioriteras gemensamma gruppaktiviteter och behov framför individuella.
Ansökningar 2020
För 2020 beviljades utbetalning av bidrag med 3,4 mkr. Av dessa har det t o m augusti månad 2021
utbetalats 3,0 mkr. Träffpunkternas verksamhet har hittills fått 3 mkr och ca 12 tkr har gått till andra
aktiviteter.
Ansökningar 2021
I år har 24 ansökningar inkommit, med en sammanlagd summa om ca 4,3 mkr. I likhet med
föregående år handlar ansökningarna om träffpunkternas verksamhet, gemensamma aktiviteter,
utflykter och resor samt diverse inköp av varor och tjänster. Efter genomgång av ansökningarna
föreslår beredningsgruppen att 13 av de 24 inkomna ansökningarna beviljas medel ur donationen. I
beredningsgruppens förslag till beslut föreslås även en höjning av maxbeloppet per förening och per
år, från dagens 25 000 kr till 1 prisbasbelopp (1 pbb för 2021 är 47 600 kr). Se bifogat utdelningsförslag, bilaga 1.
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Konsekvenser för barn och unga
Vi ser inte att barn och unga påverkas av beslutet avseende utdelning av medel från Hedströms
donation.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2021-10-21, från ekonomiavdelningen föreslås följande:
-

Till ansökningar som avser gemenskap, upplevelser och trygghet beviljas 3 184 105 kr,
enligt bilaga 1.

-

Till ansökningar som avser resor och utflykter beviljas ett belopp om 1 100 kr/deltagare som
är 65 år och äldre upp till ett maxbelopp om 1 prisbasbelopp/förening/år enligt bilaga 1, totalt
maxbelopp 178 170 kr. Före utbetalning ska ansökningarna kompletteras med uppgifter om
resa/utflykt, deltagare och ålder.

-

De beviljade medlen ska utnyttjas senast 2022-12-31.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2021-10-21
Bilaga: Utdelningsförslag

Skickas till
För kännedom:
Socialförvaltningen

För åtgärd:
Ekonomiavdelningen
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Dnr KS 2021/000818-2

Remissvar- Vissa lagförslag med anledning av en reformerad
arbetsmarknadspolitiks verksamhet (DS 2021:27)
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Tillväxt- och näringslivskontorets förslag till yttrande godkänns och överlämnas till
Arbetsmarknadsdepartementet som Oskarshamns kommuns svar på remiss DS 2021:27.

Ärendet
Regeringen har genom arbetsmarknadsdepartementet bjudit in Oskarshamns kommun att lämna
synpunkter på förslagen i promemoria, Ds 2021:27. Promemorian innehåller ett antal
författningsförslag samt en ny inriktning av den framtida arbetsmarknadspolitiska verksamheten,
bland annat en ny arbetsmarknadspolitisk insats - förmedlingsinsats.
Vidare väntas införandet av förmedlingsinsatser påverka både kommunens arbetsmarknadsverksamhet och myndighetsutövning inom ramen för socialtjänsten – ekonomiskt bistånd.
I Ds 2021:27 anges att Arbetsförmedlingen fortsatt ska ha myndighetsansvaret för
arbetsmarknadspolitiken, men att matchande och rustande insatser i huvudsak ska utföras av
fristående aktörer.

Förslag till yttrande från tillväxt- och näringslivskontoret
Oskarshamns kommun har tagit del av departementsskrivelsen 2021:27 "Vissa lagförslag med
anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet".
Oskarshamns kommun anser att det är bra utredningen slår fast att kommunerna har en viktig roll att
spela både som den sannolikt viktigaste samverkansparten till Arbetsförmedlingen och också som
utförare av olika insatser inom arbetsmarknadspolitiken. Dock saknar promemorian tydliga
beskrivningar om kommunernas aktiva roll d.v.s. ”Kommuner som utförare av tjänster åt
Arbetsförmedlingen” (SOU 2020:41)
Kommunens roll och mandat i det arbetsmarknadspolitiska uppdraget
Kommunerna har ett starkt incitament att främja egenförsörjning och arbeta för att alla som kan och
har förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden, också kommer ut på arbetsmarknaden.
Kommunerna har ett särskilt ansvar för att aktivt arbeta för att personer som befinner sig i
försörjningsstöd, genom aktiva beslut och planering får de insatser som behövs för att ta steg mot en
egen försörjning och etablering på arbetsmarknaden.
Förutsättningarna för ett aktivt arbete för och med denna målgrupp riskeras att omöjliggöras, då det
saknas tydlighet i rollfördelningar. Vår bedömning är att personer som står långt från
arbetsmarknaden inte kommer vara en tillräckligt intressant och lönsam målgrupp för leverantörerna
att jobba med utifrån nuvarande upplägg. Dessa individer kommer först efter stegförflyttningar mot
arbete bli en målgrupp för leverantörerna. De arbetslösa i denna målgrupp kommer utan
kommunernas insatser riskera en långvarig permanentad arbetslöshet och beroende av
försörjningsstöd från kommunerna. Kommunerna behöver få ett formellt ansvar och formella
mandat att planera för individernas väg till egen försörjning och det är kommunens ansvar enligt
Socialtjänstlagen.
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Kommunens breda verksamhet innebär också att vi kan tillhandahålla både sammansatta lösningar
och anpassade insatser. Detta måste dock erkännas, formaliseras och finansieras samt att det
behöver finnas tydliga samverkansstrukturer, både på strategisk nivå och operativ nivå lokalt.
Kommunerna med kännedom om näringslivets efterfrågan och individers behov
Oskarshamns kommun menar att det är kommunerna som bäst kan identifiera de lokala och
regionala behoven hos arbetsgivarna utifrån långvarigt upparbetade näringslivskontakter samt att
man därtill har kunskaper kring vissa medborgares behov av arbetsmarknadsinsatser. Kommunerna
har också ansvar för den kommunala vuxenutbildningen som är en viktig arbetsmarknads- och
kompetenshöjande insats. Det är således så att det är kommunerna som har de bästa incitamenten
för att lyckas med arbetsmarknadspolitiken, varför samverkan med kommunerna måste förtydligas i
uppdrag, möjligheten till att vara en likvärdig ”fristående aktör och kompletterande aktör” samt själva
ersättningar för utförda kommunala arbetsmarknadsinsatser.

Digitalisering
Arbetsförmedlingens digitalisering har lett till att anhöriga, bekanta eller yngre familjemedlemmar
behöver utföra ärendehantering i Arbetsförmedlingens system, för att många av de arbetssökande
inte klarar det på egen hand (gäller särskilt målgruppen nyanlända). Det är också så att
kommunerna har fått ta ett stort ansvar i stöttandet kring systemförklaringar, rapporteringar,
ansökningar mm, för att de arbetssökande ska kunna leva upp till Arbetsförmedlingens krav och i
slutänden inte tappa sin ersättning till försörjning.

Nyanlända arbetssökande
Arbetsförmedlingen har ansvar för att nyanlända invandrare erbjuds insatser för snabb etablering in
på arbetsmarknaden. De nyanlända som kommer idag är språksvaga och andelen analfabeter ökar,
vilket kräver betydligt mer insatser och tid samt än viktigare att insatserna är samordnade. Efter
avslutad etableringstid av tidigare års mottagna, ser vi språksvaga som är i fortsatt behov av tolk,
vilket ger avsevärt sämre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. Slutsatsen av detta
blir ett fortsatt långvarigt behov av försörjningsstöd och utanförskap. Ett förtydligande inom detta
område är angeläget, där vi ser att kommunerna redan idag tar ett stort nationellt
arbetsmarknadspolitiskt ansvar.
DUA - delegationen för unga och nyanlända till arbete har ett tidsbegränsat uppdrag och vi är
oroade över vad som ska hända med de lokala överenskommelser som är framtagna inom ramen
för DUA, om delegationen avvecklas. Ett långsiktigt stöd bör finnas till delegationen under den tid
som reformeringen pågår och tills reformeringen satt sig.

Lokal närvaro
Arbetsförmedlingen erbjuder i dag inte likvärdig tillgång till service och insatser i hela landet.
Den lokala närvaron kan skifta mycket från kommun till kommun. Det är idag inte rättssäkert och
enhetligt och de lokala behoven samt arbetsmarknadsförutsättningarna kan skilja sig mycket.
Krav/förtydliganden om god lokal närvaro av Arbetsförmedlingen och leverantörerna ser vi som en
förutsättning. Vi är oroliga över en utveckling till mer centraliserad/digitaliserad verksamhet kring
Arbetsförmedlingen.
Lokal närvaro och likvärdig tillgång till service blir då mycket viktigt. Vi ser fram emot att det
tydliggörs och på vilket sätt det kommer att säkerställas.
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Förmedlingsinsatser
Beskrivningen av förmedlingsinsatsen är otydlig. Det behöver tydligt framgå kring vad som ska ingå i
insatsen och vem som kan utföra den. Det finns en rad frågeställningar som departementsskrivelsen
inte ger svar på såsom målgrupp, beslutsvägar och om kommunerna kan vara leverantör av
förmedlingsinsatser.
Sekretess inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Enligt förslagen ska personliga uppgifter inom arbetspolitisk verksamhet antas vara offentliga till
skillnad från hur det är idag, där utgångsläget är sekretess. Vi anser att förslaget om
sekretessbrytande bestämmelse innebär en betydande försämring av skyddet för den enskildes
integritet. Många av de uppgifter som hanteras i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten är av
känslig natur, och att sådan information ska kunna delges privata aktörer utan den enskildes
medgivande känns mycket tveksamt.
Avslutningsvis anser Oskarshamns kommun att reformeringen och de lagförslag som föreligger i
departementsskrivelsen ska harmoniseras med de lagförslag som rör kommunernas roll i den
statliga arbetsmarknadspolitiken. Det är kommunerna som alltid kommer vara långsiktiga och
hållbara för sitt näringsliv och sina medborgare, det gäller både skattekraftsincitamenten som till
medborgares möjligheter till meningsfullhet, sysselsättning och egenförsörjning. Så har det alltid
varit och vi ser därför fram emot att kommunernas roll i den nationella arbetsmarknadspolitiken lyfts
fram, förtydligas, ges likvärdiga förutsättningar som övriga fristående aktörer samt att på ett rimligt
sätt ersätts utifrån ansvar och insatser.
Oskarshamns kommun vill också tacka för att ha bjudits in att vara remissinstans inom detta mycket
viktiga politikområde.

Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte få några direkta konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2021-11-03, från tillväxt-och näringslivskontoret föreslås att Tillväxt- och
näringslivskontorets förslag till yttrande godkänns och överlämnas till Arbetsmarknadsdepartementet
som Oskarshamns kommuns svar på remiss DS 2021:27.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Tillväxt- och näringslivskontoret, 2021-11-03
Bilaga: Remiss -Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk
verksamhet (DS 2021:27)
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Dnr KS 2021/000906-2

LOV inom hemtjänsten
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens genomförda utredning om införande av Lagen
om valfrihet inom hemtjänsten.
2. LOV införs inom hemtjänsten i Oskarshamns kommun, i enlighet med förslaget i
socialnämndens utredning.
3. Kommunfullmäktige överlåter till socialnämnden att besluta om förfrågningsunderlag med
tillhörande bilagor 1-10.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-11 § 200, att ge socialnämnden i uppdrag att utreda
införande av Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten, enligt följande:
Socialnämnden får i uppdrag att utreda införande av Lagen om valfrihet (LOV) inom
hemtjänsten. I utredningen ska berörda fackförbund involveras. Utredningen ska ta fram förslag
på förfrågningsunderlag samt modell för uppföljning. Förfrågningsunderlaget ska innehålla krav
på svenskt kollektivavtal eller så kallade hängavtal till svenska kollektivavtal.
Socialnämnden beslutade 2021-09-22, § 78 följande:
-

Socialnämnden tillstyrker att LOV införs enligt socialförvaltningens förslag och överlämnar
ärendet till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

-

Skrivningen i Förfrågningsunderlaget punkt 5.3 Arbetsgivaransvar angående kollektivavtal
kvarstår.

Socialnämndens förslag om införande av LOV inom hemtjänsten
Socialförvaltningen har utifrån uppdraget från kommunfullmäktige genomfört en utredning.
Utredningen beskriver det arbete som gjorts under två år. Målgruppen för uppdraget är personer
med behov av hemtjänstinsatser i ordinärt boende. Valfrihetssystemet gäller alla hemtjänstinsatser
inom både omsorg och service, inkluderat ledsagning och avlösning. Utredningen har syftat till att ta
fram förslag på förfrågningsunderlag som inkluderar en modell för uppföljning. Utredningarbetet har
genomförts av en styrgrupp, en projektgrupp med facklig medverkan samt flera mindre
arbetsgrupper.
Socialförvaltningen föreslår i utredningen att LOV införs för hemtjänsten i Oskarshamns kommun, i
enlighet med utredningens förslag. Kommunfullmäktiges beslut innebär inte att man i sak fastställer
I förslaget medföljer följande bilagor:
-

Utredningen om införande av lagen om valfrihetssystem i äldreomsorgens hemtjänst.
Förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor 1-10.

Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte direkt påverka barn och unga.
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Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2021-10-22, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås att LOV införs inom
hemtjänsten i Oskarshamns kommun, i enlighet med förslaget i socialnämndens utredning.

Dagens sammanträde
Under behandlingen av ärendet förtydligas förslaget från kansli-och utvecklingsenheten enligt
följande:
-

Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens genomförda utredning om införande av Lagen
om valfrihet inom hemtjänsten.

-

LOV införs inom hemtjänsten i Oskarshamns kommun, i enlighet med förslaget i
socialnämndens utredning.

-

Kommunfullmäktige överlåter till socialnämnden att besluta om förfrågningsunderlag med
tillhörande bilagor 1-10.

Lena Granath (V) yrkar avslag till förslaget från kansli- och utvecklingsenheten.
Mathias Karlsson (L) yrkar bifall till förslaget från kansli- och utvecklingsenheten med tillägget att
kommunen i införandet av LOV inom hemtjänsten inte ska tillämpa kollektivavtal.
Ordföranden meddelar att först ska det förtydligade förslaget från kansli- och utvecklingsenheten
prövas mot Lena Granaths (V) avslagsyrkande. Därefter ska tilläggsyrkandet från Mathias Karlsson
(L) prövas för sig. Arbetsutskottet godkänner denna propositionsordning.
Efter avslutat propositionsförfarande meddelar ordföranden att arbetsutskottet beslutat bifalla det
förtydligade förslaget från kansli- och utvecklingsenheten och avslå yrkandet från Lena Granath (V).
Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet från Mathias Karlsson (L). Efter avslutat
propositionsförfarande finner ordföranden att arbetsutskottet beslutat avslå tilläggsyrkandet från
Mathias Karlsson (L).

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kansli- och utvecklingsenheten, 2021-10-19
Bilaga: Utredningen om införande av lagen om valfrihetssystem i äldreomsorgens hemtjänst.
Bilaga: Förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor 1-10.
Bilaga: MBL-protokoll
Bilaga: PP Slutredovisning SN
Bilaga: Socialnämnden, 2021-09-22, § 78
Bilaga: KF 2021-12-11, § 200
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Gatunamnsberedningen - Nytt bostadsområde samt namn på öar
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till
kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen antar namn på nytt bostadsområde samt namn på öar enligt
gatunamnsberedningens förslag 2021-09-29.
2. De nya namnen gäller från och med att kommunstyrelsens beslut har vunnit laga kraft.

Ärendet
Gatunamnsberedningen är Oskarshamns kommuns politiska beredning för att ta fram förslag på nya
gatunamn och kvartersnamn. Gatunamn sätts i alla tätorter i kommunen. Kvartersnamn sätts i
Figeholms och Oskarshamns tätorter. Kvartersnamnen är sedan grund för fastigheternas registerbeteckningar vid fastighetsbildning. Efter att en detaljplan vunnit laga kraft eller under ett pågående
planarbete arbetar beredningen fram ett förslag på de nya gator och kvarter som bildas. Gatunamnsberedningens protokoll är beslutsunderlag för kommunstyrelsen.
Gatunamnsberedningens förslag till namn på nytt bostadsområde samt namn på öar, 202109-29
Gatunamnsberedningen har haft ett sammanträde 2021-09-29, §§ 1-3 för att ta fram förslag på
namn till ett nytt bostadsområde söder om Kristineberg samt namn på två olika öar, Sörvik 2:57 samt
Sörvik 2:73. Förslaget framgår av gatunamnsberedningens protokoll med tillhörande bilagor 1 och 2.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte få några konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2021-10-21, från kansli-och utvecklingsenheten, föreslås följande:
-

Kommunstyrelsen antar namn på nytt bostadsområde samt namn på öar enligt
gatunamnsberedningens förslag 2021-09-29.

-

De nya namnen gäller från och med att kommunstyrelsens beslut har vunnit laga kraft.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kansli- och utvecklingsenheten, 2021-10-21
Protokoll, gatunamnsberedningen 2021-09-29, §§ 1-3 med tillhörande bilagor 1 och 2.
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Dnr KS 2021/000011-3

Kommundirektören informerar
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Informationen noteras som mottagen.

Dagens sammanträde
Kommundirektör Henrik Andersson informerar om dialoger:
- Dialog med Länsstyrelsen om detaljplaner och översiktsplan
- Mark-och miljööverdomstolen lämnar snart besked om ärendet tas upp för prövning.
- Trafikverket , avsiktsförklaring med anledning av förslaget till regional plan, 37/47
- Ökning Covid-19
- Annons ute för utvecklingschef
- En gemensam medarbetarenkät ute i hela verksamheten nu.
Ordföranden ställer proposition på att informationen kan noteras som mottagen och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.
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