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Dnr 21-48

Val av justerare
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Lena Granath (V) väljs att justera dagens protokoll.
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Dnr KS 2022/000036-2

Fastställande av dagordning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Utskickad dagordning fastställs.

Justerarsignaturer
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Dnr KS 2022/000048-1

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

Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott är tillika personalutskott.
Vid arbetsutskottets sammanträden informerar HR-chef Monica Bergh om aktuell statistik, projekt
och pågående arbeten inom HR-området i kommunen.

Dagens sammanträde
HR-chef Monica Bergh informerar enligt följande:
-

-

Ytterligare workshop med Sunt arbetsliv har genomförts på temat ”Friskare arbetsplatser”.
Fokus på vilka friskfaktorer kommunen och socialförvaltningen ska jobba vidare med, i nästa
steg behöver arbetet spridas vidare till fler förvaltningar, till största delar har arbetet hittills
genomförts inom socialförvaltningen. HR-avdelningen återkommer med en plan för hur
arbetet kan struktureras framåt.
Ramar och riktlinjer för löneöversyn 2022 tas upp som ett beslutsärende till arbetsutskottet i
februari.
Förslag på rutiner för krav på vaccinationer vid nyanställning har tagits fram. Ärendet
återkopplas till arbetsutskottet i februari.
Återrapportering av uppdrag om förslag till avtal med föreningar tas upp i arbetsutskottet i
februari.
HELLO-projektet, arbetar vidare. Tidplan görs just nu, bildar arbetsgrupper som operativt
behöver göra ett arbete, styrgrupp, finns resurser att arbeta vidare i arbetsgrupperna.
Sjösättas i mars 2023, system och utbildningar ska vara på plats till dess. Gå hand i hand
med schemaläggning. Medel är avsatt för delaktighet kring scheman.

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

Justerarsignaturer
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Dnr KS 2020/000974-14

Information- Förslag om nytt räddningsförbund
Kalmar län
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Informationen noteras som mottagen.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-17, § 277, enligt följande:


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



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



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



Utredningsuppdraget hanteras inom befintliga ramar med befintliga resurser.

Kommunstyrelsen fick 2021-12-14, § 347, information om den pågående utredningen och tidplanen
framåt.
Vid arbetsutskottets sammanträde 2022-01-13 tas ärendet om utredningen av ett nytt
räddningsförbund upp för information.

Dagens sammanträde
Processledare Morgan Olsson och processledare Andreas Sporrong från Räddningstjänsten i
Kalmar kommun, som varit processledare i utredningen om nytt räddningsförbund, informerar om
utredningen och om processen framåt, enligt följande:
Huvudfrågan i utredningen
Kan ett gemensamt räddningstjänstförbund – som organisationsform, bättre än befintliga
organisationer hantera de utmaningar som räddningstjänsterna står inför i framtiden?
Samt
Frågan om räddningstjänsterna även skulle hantera uppdrag utanför de som kopplas till Lagarna om
skydd mot olyckor/brandfarlig och explosiv vara, skulle belysas.
Utredning skulle i grunden inte omfatta gemensam operativ ledning, då samverkan om denna redan
var beslutad.

Justerarsignaturer
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-01-18

Sida 7

§ 4 fortsättning
Metod
- Beslutet var att utredningen skulle göras med interna resurser.
- Styrgrupp i arbetet har varit kommunernas kommunstyrelseordförande, med stöd av
kommunchefer/direktörer.
- Två processledare har hållit ihop utredningsarbetet och har författat rapporten.
- Räddningscheferna har varit arbetande referensgrupp.
- Tre delutredningar har gjorts och tillhör den samlade utredningen:
• Teknik, system och IT-utredning
• HR-utredning
• Ekonomi-utredning
Grundläggande principer för utredningsarbetet och tankar om en eventuell framtida
förbundsorganisation, har tagits fram, enligt följande
- Trygghetsskapande organisation
- Kommunal närhet
- Organisatorisk helhet
- Relevant ansvarsstruktur
- Orörda stationsorganisationer (antal stationer)– viktig förutsättning
- Fokus på verksamhetens behov
- Kostnadsoptimerad verksamhet
- Anställningstrygghet för samtlig personal
- Igenkännande organisation
- Ett nytt namn att samlas kring
Kommunernas och Räddningstjänsternas olika grundläggande förutsättningar
- Invånare (skiljer en hel del) – en viktig faktor i riskbild.
- Areal (skiljer mindre)- en annan viktig faktor i riskbild.
- 30 talet brandstationer, varav 4 med heltidsbrandmän. Varierande antal dagtidspersonal.
- Genomför omfattande uppdrag åt OKG, MSB och Linneuniversitetet.
- Sammantaget ca 110 personer i beredskap – dygnet runt inom området. 6 räddningschefer för 7
räddningstjänster.
Vidare information om utredningen tas inte upp i paragrafen då utredningen avslutas och blir
offentlig först den 27 januari.
Process framåt
- Utredningen presenteras för personal och berörda digitalt den 26 januari samt blir offentlig den
27 januari.
- Enligt planeringen kan ärendet vara redo att tas upp för beslut i kommunstyrelsen i Oskarshamn
i februari månad och i kommunfullmäktige i mars månad (parallella processer sker samtidigt i
övriga kommuner).
Ordföranden ställer proposition på att informationen noteras som mottagen och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.
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Dnr KS 2020/000478-8

Förlängning av tillfälliga lättnader i riktlinjer för
uteserveringar med anledning av Coronaviruset
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till
kommunstyrelsen
De tillfälliga lättnaderna i riktlinjer för uteserveringar och för butiksinnehavare som önskar nyttja
allmän plats förlängs att gälla fram till och med 2022-12-31.

Ärendet
Mot bakgrund av rådande omständigheter kring utvecklingen av Coronaviruset, har samtliga partier i
Oskarshamns kommunfullmäktige träffat ett antal överenskommelser om olika insatser. En sådan
insats har varit att införa tillfälliga lättnader i riktlinjer för uteserveringar. Detta med anledning av att
Folkhälsomyndigheten har kommit med föreskrifter som direkt påverkar restauranger, krogar, caféer
och motsvarande verksamheter.
Kommunstyrelsen beslutade om att införa dessa lättnader 2020-05-19, § 142, gällande fram till och
med 2020-12-31 enligt nedan.

Tillfälliga lättnader i riktlinjer för uteserveringar och för
butiksinnehavare som önskar nyttja allmän plats
Kommunen kommer under perioden att se generöst på möjligheten för verksamhetsutövarna att
utöka sina uteserveringar. Detta medför att trängseln blir mindre. I förslaget till de tillfälliga
lättnaderna ingår:
I de fall där verksamhetsutövaren väljer att utöka sin serveringsyta jämfört med redan beviljat
tillstånd slopar kommunen under perioden avgiften för tillfällig utökning av stadigvarande
tillstånd. Tillståndshavaren lämnar in en anmälan till Socialnämnden om tillfällig utökad
uteserveringsyta med bifogat bevis för godkänd markupplåtelse från Polismyndigheten och
anmälan handläggs på socialförvaltningen, utan att föregås av ett remissförfarande till andra
myndigheter.
Kommunen kommer under perioden att se generöst på valet av utemöbler. Det innebär att även
enklare och billigare möbler såsom vita plastmöbler, som vanligtvis ska undvikas i stadskärnan
med anledning av kvaliteten på stadsbilden, är godkända.
Kommunen tar under perioden inte ut någon avgift för upplåtelse av allmän plats för
uteserveringar. Detta gäller även för butiksinnehavare på gator och platser med ledstråk som vill
använda gatumark framför sin verksamhet till att exponera varor och dylikt. Polistillståndet för
nyttjande av allmän plats, som kan sökas på upp till två år, är dock fortfarande en förutsättning
och innebär en avgift.
Fortfarande gäller dock att ett ledstråk (de taktila stråken i gatorna som är till för synskadade)
aldrig får blockeras samt att det måste finnas en fri passage på 1,5 meter på trottoarer av
tillgänglighets- och trafiksäkerhetsskäl.

Justerarsignaturer
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§ 5 fortsättning

Tidigare beslut om förlängning av lättnader i riktlinjer
Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-15, § 320, om en förlängning av de tillfälliga lättnaderna till
och med 2021-12-31. Nu föreslås att en liknande förlängning bör göras för hela 2022.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte få några konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-01-10, från stadsarkitekten och kommundirektören föreslås att de
tillfälliga lättnaderna i riktlinjer för uteserveringar och för butiksinnehavare som önskar nyttja allmän
plats förlängs att gälla fram till och med 2022-12-31.

Dagens sammanträde
Stadsarkitekt Erik Hjertqvist deltar för att svara på frågor.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från stadsarkitekten och kommundirektören och finner
att arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, stadsarkitekten och kommundirektören
KS 2021-12-15, § 320
KS 2020-05-19, § 142

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/001051-1

Ny offentlig toalett på Lilla Torget
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till
kommunstyrelsen
Förslaget till placering och övergripande utformning för en ny offentlig toalett på Lilla Torget
godkänns.

Ärendet
I investeringsbudgeten finns 1 miljon kronor avsatt under 2021 för en ny offentlig toalett på Lilla
torget i Oskarshamn. Syftet är att fortsätta det påbörjade arbetet med att underlätta för evenemang
och aktiviteter på Lilla torget och övriga stadskärnan.
Under året har samhällsbyggnadskontoret och tekniska kontoret arbetat med uppdraget som visat
sig innebära vissa svårigheter. Dels att hitta en lämplig plats samt att anpassa byggnad och arbete
till den budget som är kopplad till uppdraget. Efter beslut i Kommunfullmäktige har budgeten för
investeringen således ökats till 1,3 miljoner kronor.
Tjänstemännen har också uppfattat att det finns en politisk ambition att byggnaden innehåller mer än
en toalett, samt är särskilt utformad för familjer med barn genom att förslagsvis innehålla en
toalettstol i barnstorlek.
I samband med att före detta Pressbyrån får en ny ägare kommer de offentliga toaletterna i denna
byggnad att tas bort, vilket ökar behovet av nya offentliga toaletter i stadskärnan.

Förslag till placering och övergripande utformning av en ny offentlig
toalett på Lilla Torget
Samhällsbyggnadskontoret och tekniska kontoret har tagit fram ett förslag som svarar mot de
önskemål som finns i uppdraget. Efter att ha vridit och vänt på placeringsfrågan har slutligen ett
förslag på lokalisering på nuvarande motorcykelparkering bedömts vara bästa alternativet. Se
bifogad kartskiss. Två bilparkeringsplatser behöver tas bort vilket skulle innebära att antalet
parkeringsplatser på Lilla torget minskar från 22 till 20 (gatuparkeringar längs torget inte inräknade).
Motorcykelparkeringen planeras att flyttas till annan plats på Lilla torget.
En toalettbyggnad mitt i centrum på vårt kanske vackraste torg med flera fina och gedigna
byggnader runtomkring kräver självklart stor omsorg i utformningen. Att arbeta fram ett förslag med
tillräckligt stora kvaliteter för den känsliga platsen, såväl exteriört som interiört, har varit av stor vikt.
Utformningen föreslås bli en oval byggnad med fasad av stående träpanel i obehandlad lärk.
Yttermåtten hamnar runt 3x6 meter. Obehandlad lärk ses som ett miljövänligt val och får vacker
gråaktig och naturlig karaktär. Taket blir förhållandevis platt och kläs med sedum. Utvändig
belysning placeras i takutsprånget runt hela byggnaden.
Byggnaden föreslås innehålla två wc-rum, varav det ena är ett familje-wc-rum. Det innebär att detta
rum rymmer en toalettstol och handfat i standardstorlek samt en toalettstol och handfat i en mindre
storlek som är anpassad till barn.

Justerarsignaturer
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-01-18

Sida 11

§ 6 fortsättning
Klotter och vandalisering
Att tvätta bort eventuellt klotter från en obehandlad träfasad kan vara problematiskt. Därför föreslås
att hela byggnaden behandlas med ett förebyggande klotterskydd. Detta är i praktiken en tunn,
transparant vaxhinna som hindrar eventuellt klotter från att tränga in i träet. Detta gör att eventuellt
klotter går att sanera betydligt enklare. En fördel med träfasad är att den med relativt enkla medel
kan bytas ut vid händelse av större skadegörelse. Den går också att måla i en grå färgskala om det
uppstår behov av detta.

Fortsatt process
Efter beslut i kommunstyrelsen söks bygglov för åtgärden. Om detta beviljas handlas entreprenaden
upp enligt gällande ramavtal och toaletten sätts på plats och installeras under våren 2022.
Konsekvenser för barn och unga
Syftet med toaletten är att kunna erbjuda en bra plats för evenemang för människor i alla åldrar på
Lilla torget. Inte minst mindre barn kan emellanåt få mycket bråttom till en toalett och det är
nödvändigt att det finns en offentlig toalett inom rimligt avstånd.
Toaletten har dessutom utformats invändigt med ett familje-rum där det finns såväl skötbord som
toalettstol anpassad för barn.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-01-14, från stadsarkitekten och gatuchefen föreslås att förslag till
placering och övergripande utformning på en ny offentlig toalett vid Lilla Torget godkänns.

Dagens sammanträde
Stadsarkitekt Erik Hjertqvist deltar för att svara på frågor.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från stadsarkitekten och gatuchefen och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, stadsarkitekten och gatuchefen, 2022-01-14
Bilaga - Förslag till placering av ny toalettbyggnad på Lilla torget

Justerarsignaturer
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Dnr KS 2022/000011-1

Förvaltningsåtagande Greta och Henrich Erlandssons
minnesfond/stiftelse
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till
kommunstyrelsen
Oskarshamns kommunstyrelse antar förvaltningsåtagandet för Greta och Henrich Erlandssons
minnesfond/stiftelse.

Ärendet
Swedbank inte har för avsikt att utse ny styrelserepresentant och avsäger sig därmed
styrelseuppdraget. Styrelsens ordförande Kjell Petersson är införstådd med detta och styrelsen har
med anledning av detta inkommit med förfrågan att kommunen övertar förvaltningsåtagandet.
Stiftelsen har anlitat Annie Johansson Juristbyrå för att hantera permutationsärendet hos
Kammarkollegiet enligt SL kap 6 § 1 p.3.

Bakgrund
Greta och Henrich Erlandssons minnesfond/stiftelse registrerades år 2010 där fonden/stiftelsen
skulle förvaltas av en styrelse bestående av tre ledamöter som utses enligt följande:
-

Oskarshamns Kommunstyrelse utser en representant vilken skall vara väl förtrogen med
fondens ändamål.
Styrelsen för den bank där Greta Erlandsson vad kund vid frånfället utser en representant
som skall vara väl förtrogen med kapitalförvaltning.
De enligt ovan utsedda ledamöterna tillsätter gemensamt ytterligare en styrelseledamot.

Se övriga underlag i bilaga 1-6.
Konsekvenser för barn och unga
Detta beslut får ingen påverkan för barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-01-10, från ekonomiavdelningen, föreslås att Oskarshamns
kommunstyrelse antar förvaltningsåtagandet för Greta och Henrich Erlandssons
minnesfond/stiftelse.

Dagens sammanträde
Ekonomichef Tobias Åstrand föredrar ärendet.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från ekonomiavdelningen och finner att arbetsutskottet
beslutar bifalla detta.

Justerarsignaturer
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§ 7 fortsättning

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2022-01-10
Bilaga 1 Reviderade stadgar enligt permutationsansökan
Bilaga 2 Styrelsemöte 211116
Bilaga 3 Registreringsbevis
Bilaga 4 Testamente
Bilaga 5 Förvaltningsåtagande
Bilaga 6 Ansökan om permutation
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Dnr KS 2021/001228-1

Förslag till Markanvisningsavtal del av Kristineberg
1:6, Emrahus AB
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Föreliggande förslag till Markanvisningsavtal för del av Kristineberg 1:6, Emrahus AB, godkännes.

Ärendet
Emrahus AB har för avsikt uppföra ett LSS boende på fastigheten del av Kristineberg 1:6.
Fastigheten är belägen i Gröndal invid korsningen Verkstadsgatan / Nitargatan.
Byggnaden kommer att uppföras i två plan innehållande sex stycken boendelägenheter, en
personal-lägenhet samt ett gemensamhetsutrymme.
En ny detaljplan antogs 2021-12-07 för området, där även andra fastigheter ingår, vilket möjliggör att
kommunens mark på området kan styckas av i mindre fastigheter. Den nya planen tillåter även vård.
En förutsättning för avtalet är att den nya detaljplanen vinner laga kraft.
Exploateringsområdet är ca 4 000 kvm råmark. Emrahus AB förvärvar ca 1 900 kvm för LSS
boendet. Övrig yta om ca 2 100 kvm har företaget möjlighet att avropa senare i ett nytt avtal för
uppförande av nya bostäder.
Värderingsbyrån i Kalmar har värderat byggrätten till 700 kronor/kvm BTA. LSS boendet har en BTA
om 610 kvm vilket motsvarar en Köpeskillingen om 427 000 kronor. BTA innebär att man får betalt
per våning.
En miljöteknisk markundersökning visar att det förekommer luftburna miljöföroreningar på
Exploateringsområdet vilka kommunen ska sanera innan företagets tillträde kan ske. Skyddsvärda
tallar finns i området, varför saneringen behöver ske med särskild försiktighet.
Företaget Emrahus AB ska i sin tur hyra ut lägenheterna till en aktör som bedriver LSS-verksamhet.
Förslag till Markanvisningsavtal är upprättat enligt bilaga 1.

Konsekvenser för barn och unga
Exploatering och tomtförsäljning medför att barn och unga får en mindre yta att leka och vistas på i
området.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-01-10, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås att föreliggande
förslag till Markanvisningsavtal för del av Kristineberg 1:6, Emrahus AB, godkännes.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-01-18

Sida 15

§ 8 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, kansli- och utvecklingsenheten, 2022-01-10
Bilaga 1: Förslag till Markanvisningsavtal för del av Kristineberg 1:6, Emrahus AB
Bilaga 2: Karta
Bilaga 3: Konceptbeskrivning
Bilaga 4: Detaljplan
Bilaga 5: VA
Bilaga 6: Fastighetsinformation

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Sida 16

Dnr KS 2021/000872-3

Försäljning av tomtmark på del av fastigheterna
Stångehamn 1:6 och 1:20
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Informationen noteras som mottagen.
2. Mark-och exploateringsstrategen ska fortsätta dialogen med exploatören så att beslut kan tas
inom kort.

Ärendet
En privatperson önskar att uppföra en restaurangbyggnad vid Åsvallesund, Stångehamn och har
bekostat en ny detaljplan. Byggnaden är tänkt att placeras i anslutning till kanotklubbens
verksamhet. Kommunstyrelsens arbetsutskott hade uppe ärendet för information 2021-10-05, § 206.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-20, § 277, togs ärendet upp av Mathias Karlsson (L),
enligt kommunallagens bestämmelser om ledamöters initiativrätt i styrelse och nämnd.
Arbetsutskottet beslutade att ärendet skulle tas upp igen på arbetsutskottets nästkommande
sammanträde, 2022-01-18.

Dagens sammanträde
Mark- och exploateringsstrateg Göran Landenius informerar i ärendet enligt följande:
-

Exploatören har bildat bolaget Sjöbovikens Kock och Vin AB.
Planområdet om 5 000 kvm medger en byggrätt på 20% dvs 1 000 kvm
Fördelas lika på med Kanotklubben om 500 kvm var.
Möjlig tomtyta ca 1500 - 2500 kvm.
Förslag tomtpris råmark 100 kronor/kvm.
Tillägg för ev. grovterrassering x kronor.
- Bergyta > + 2,7 m ca 800 kvm < + 2,7 m ca 1 700 kvm.

-

Avtalsförslag presenterat för exploatören 2022-01-13.
- Servitut för väg och Va.
- VA-anslutning Kanotklubben alt. egen vid kommunens förbindelsepunkt.
- Bygglov och startbesked krävs.
- Vite om 500 000 kr om ej erhållet slutbevis kan visas fem år efter byggstart.
- Bankgaranti
- Ett förslag på avtalstid behöver tas fram.

Mark- och exploateringsstrategen meddelar att ett förslag till avtal förväntas kunna tas upp till
kommunstyrelsen för beslut inom kort men att ärendet vid dagens sammanträde är ett
informationsärende.
Mathias Karlsson (L) yrkar att arbetsutskottet ska fatta beslut vid dagens sammanträde om att priset
för tomten ska sättas till 50 kr/kvm.

Justerarsignaturer
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§ 9 fortsättning
Ordföranden meddelar att förslaget från kansli- och utvecklingsenheten, innebärande att
informationen ska noteras som mottagen och att mark- och exploateringsstrategen ska fortsätta
dialogen med exploatören så att beslut kan tas inom kort, ska ställas mot yrkandet från Mathias
Karlsson (L). Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner detta.
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att arbetsutskottet har beslutat bifalla
förslaget från kansli- och utvecklingsenheten, innebärande att informationen ska noteras som
mottagen samt att mark- och exploateringsstrategen ska fortsätta dialogen med exploatören så att
beslut kan tas inom kort, och avslå yrkandet från Mathias Karlsson (L).
Votering begärs och verkställs.
Arbetsutskottet godkänner följande voteringsproposition:
- Ja-röst för bifall till kansli- och utvecklingsenhetens förslag.
- Nej-röst för bifall till Mathias Karlssons (L) yrkande.
Med 4 ja-röster och 1 nej-röst beslutar arbetsutskottet att bifalla förslaget från kansli- och
utvecklingsenheten och avslå yrkandet från Mathias Karlsson (L). Omröstningsresultatet framgår av
sidan 20 i protokollet.

Beslutsunderlag
KSAU 2021-10-05, § 206
KSAU, 2021-12-20, § 277

Skickas till
Mark- och exploateringsstrategen

Justerarsignaturer
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§ 9 fortsättning
Resultat votering § 9, Försäljning av tomtmark på del av fastigheterna Stångehamn 1:6 och
1:20
Ledamot

Tjänstgörande ersättare

Lucas Lodge (M)

Ja

Avstår

X
X

Mathias Karlsson (L)
Anton Sejnehed (S)

X

Lena Granath (V)

X

Andreas Erlandsson (S)

X
SUMMA

Justerarsignaturer

Nej

4

1

0

Utdragsbestyrkande
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2022-01-18
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Sida 19

Dnr KS 2022/000063-1

Information- Inriktningsbeslut ny Arena
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Informationen noteras som mottagen.
2. Ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-01-25.

Ärendet
Frågan om en hockeyarena och framförallt ytterligare en isyta har diskuterats i olika omgångar.
Bildningsnämnden har genomfört förstudier för såväl om- och tillbyggnad av Be-Ge Hockeycenter
som en nybyggd träningshall. IK Oskarshamn (IKO) har dessutom presenterat ett förslag på en
nybyggd arena med tillhörande träningshall. För att ta ett samlat grepp kring frågan fick
kommundirektören i uppdrag att ta fram ett underlag för kommande ställningstaganden.
Kommunstyrelsen fick 2021-12-14, § 345, information om de genomförda Arenautredningarna samt
beslutades att ärendet om en ny arena ska tas upp på kommunstyrelsens sammanträde 2022-0125.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2022-01-18 tas ärendet upp som en
information.

Dagens sammanträde
Kommundirektör Henrik Andersson och projektsamordnare Rolf Persson informerar om
förutsättningar för ett inriktningsbeslut om Arenafrågan i kommunstyrelsen i januari och om den
nuvarande arbetsgruppens summering av ärendet.
-

11/1 Möte i arbetsgruppen för Arenan för att samla ihop arbetsgruppens arbete i den första
etappen av arbetet.

-

Utredningen om driftsform av en ny Arena, som beställdes av kommunstyrelsen enligt beslut
i KS 2021-12-15, 246, har påbörjats och kommer återrapporteras under första kvartalet, i
enlighet med beslutet.

-

Förslag till inriktningsbeslut vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-01-25. Beslut
behöver sedan fattas i olika steg framåt.

Ordföranden ställer proposition på att informationen noteras som mottagen och att ärendet tas upp
på kommunstyrelsens sammanträde 2022-01-25.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-01-13, KS-kansli
KS 2021-12-14, § 345
KS 2021-12-14, § 346
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Dnr KS 2021/000741-2

Förslag samverkansavtal Skärgårdstrafik 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till
kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till samverkansavtal med Region Kalmar län angående
Skärgårdstrafik för Oskarshamns norra skärgård. Avtalsperioden är 2022-07-01 till och med
2023-06-30.
2. Finansiering sker genom kansli- och utvecklingsenhetens anslag för skärgårdstrafik samt inom
ramen för kommunstyrelsens övriga ekonomiska utrymme.

Ärendet
Det förnyade samverkansavtalet löper endast över 1 år. Senast den 31 mars 2023 ska nytt
samverkansavtal om finansiering finnas mellan parterna som ersätter detta samverkansavtal. Om
inte nytt samverkansavtal upprättas förlängs detta avtal tills ny överenskommelse finns.
Kommunerna har i förhandlingarna en uppfattning att Region Kalmar län ska ta en större del av
kostnaden.
Ambitionsnivån gällande antal avgångar och antal trafikerade öar ligger i linje med tidigare avtal för
skärgårdstrafiken. Samtliga tidtabeller har fastställts under hösten 2021 i dialog med avtalsparterna.
Avtalet innebär, i likhet med andra tjänster som levereras från Region Kalmar län gällande
kollektivtrafik, att om kommunen vill höja utbudet av trafik utöver nu föreslagna basutbud ges denna
möjlighet genom tillköp. Samtliga leverantörer kommer trafikera sina rutter med förnyelsebart
dieseldrivmedel, HVO.
Trafikpaket 3 – Oskarshamns norra skärgård
Oskarshamns kommun ingår i Trafikpaket 3 och omfattar Oskarshamns norra skärgård samt
Västerviks kommuns södra skärgård, i sin tur delat i tre trafikområden innehållande anropsstyrd
linjetrafik, post, hemsändning av matvaror, tjänsteresor och serviceresor.
Fördelningen av kostnaderna beräknas genom en fördelningsnyckel där respektive kommun bidrar
baserat på den distans som trafikeras i kommunen. PostNord bidrar utifrån sina rutter och regionen
utifrån en fast årlig summa för vårdrelaterade uppdrag. Med utgångspunkt i inkomna anbud bedöms
trafiken kosta maximalt 900 000 kr per år för Oskarshamns kommun beroende på vilka sträckor som
körs och hur trafiken nyttjas. Det är en ökning från föregående år med mellan 100 000-175 000 kr.
Prisökningen omfattar bland annat ökade kostnader för förnyelsebart drivmedel.
Det är samma utförare av resorna i kommande trafikeringsperiod, vilket bidra till en kontinuitet och
säkerställd trafik.

Bakgrund
Sedan 2017 har Oskarshamns och Västerviks kommuner, Kalmar länstrafik tillsammans med
PostNord gemensamt upphandlat och finansierat den anropsstyrda skärgårdstrafiken i nämnda
kommuner. Trafiken i skärgården ska så långt som möjligt samordnas med övrig trafik i skärgården
som skolskjutsar, äldreomsorg, sjukresor, färdtjänst, post- och varudistribution samt renhållning.
Nuvarande avtal löper ut sommaren 2022 och därför har en ny upphandling genomförts under vår
och försommar 2021. Tilldelningsbeslut fattades 2 juli 2021 under förutsättning att respektive
organisation i sin tur fattar de ekonomiska beslut som krävs.

Justerarsignaturer
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Sida 21

§ 11 fortsättning
Region Kalmar län har sedan 2017 det juridiska och ekonomiska ansvaret för den upphandlade
skärgårdstrafiken och för den framtida planeringen av trafiken. Oskarshamns kommun betalar en
fastställd summa årligen till regionen på 725 000 kronor. Oskarshamns kommun har inte budgeterat
fullt ut för dessa kostnader.
Konsekvenser för barn och unga
Barn och unga ges tillgång till kollektivtrafik på samma villkor som övriga målgrupper som nyttjar
kollektivtrafik på vatten och i enlighet med regionens riktlinjer för kollektivtrafik.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-01-13, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås följande:
-

Kommunstyrelsen godkänner förslag till samverkansavtal med Region Kalmar län angående
Skärgårdstrafik för Oskarshamns norra skärgård. Avtalsperioden är 2022-07-01 till och med
2023-06-30.

-

Finansiering sker genom kansli- och utvecklingsenhetens anslag för skärgårdstrafik samt inom
ramen för kommunstyrelsens övriga ekonomiska utrymme.

Dagens sammanträde
Kommundirektör Henrik Andersson redogör för förslaget till samverkansavtal med Region Kalmar
län för Skärgårdstrafik för Oskarshamns norra skärgård 2022 och tillhörande finansiering. Dialogen
med Regionen fortsätter inför kommande års avtal.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kansli- och utvecklingsenheten och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kansli- och utvecklingsenheten, 2022-01-13
Bilaga: Förslag till samverkansavtal
Bilaga: Fördelningsnyckel trafikkostnader

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2021/001136-3

Utökad kapacitet i grundskolan – Utredning av
alternativ Länsmansängen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bildningsnämndens redovisning av uppdraget,
presenterad i utredningen Lokaliseringsstudie för ny F-9 skola i Oskarshamn, godkänns.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att arbetet med utökad kapacitet i grundskolan
går vidare genom att utreda möjligheten att bygga en F-9 skola vid Länsmansängen, i enlighet
med förslaget från bildningsnämnden (2021-11-17, § 102).
3. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan får Tekniska nämnden i uppdrag
att genomföra en grundlig geoteknisk undersökning och dagvattenutredning på Länsmansängen.
Utredningen ska identifiera vilka förutsättningar som finns för att anlägga byggnader, skolgård,
parkeringar, anslutningsvägar med mera på området. Utredningen finansieras genom att
ianspråkta medel från kommunstyrelsens budget för samhällsnyttiga detaljplaner.
4. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan får bildningsnämnden i uppdrag
att ta fram ett alternativt förslag på placering av en ny F-9 skola. Bildningsnämnden ska
återkoppla förslaget till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-21, § 96, punkt 14, att ge bildningsnämnden i uppdrag att
senast 30 september 2020 lämna förslag på hur kapaciteten i grundskolan kan utökas och kostnad
för detta.

Tidigare beslut i ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-23, § 190, enligt följande:
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag gällande finansiering av en ny skola.
- Bildningsnämnden får i uppdrag att, i samverkan med samhällsbyggnadskontoret, undersöka
fyra platser inom ellipsen för att utreda om det är möjligt att på någon av de platserna bygga en
skola och idrottshall enligt de uppgifter som finns i lokalutredningen. I undersökningen ska också
framgå hur val av plats påverkar den nya skolan och Vallhallaskolans framtida elevsammansättning,
samt hur barn och ungas tillgång till fritidsaktiviteter påverkas. Bildningsnämnden väljer
fyra platser utifrån de förslag som samhällsbyggnadskontoret har tagit fram.
- Bildningsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för hur barn, elever, vårdnadshavare och
medarbetare ska involveras i arbetet.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att beställa en detaljplanändring för Norra skolan.

Justerarsignaturer
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§ 12 fortsättning
Bildningsnämnden beslutade 2020-12-02, § 90, enligt följande:
- Bildningsnämnden beslutar, med bakgrund av kommunfullmäktiges beslut, att de fyra platserna
som ska utredas är plats (4) Länsmansängen, (6) Bohmans, (7) Repslagarhuset och (8)
Havslätt.
-Bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag på hur barn, elever, vårdnadshavare och
medarbetare ska göras delaktiga i arbetet.
-Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att under första kvartalet 2021 återkomma med
hur arbetet med delaktighet går och hur det är tänkt att ske framåt.
För att få till en transparent process som kan ge en hållbar, väl förankrad och långsiktig lösning har
det under arbetets gång arrangerats parlamentariska forum där alla partier som är representerade i
Oskarshamns kommunfullmäktige har bjudits in till information och dialog. Under 2021 har detta
hittills genomförts 2021-05-12 och 2021-09-28.
Bildningsnämnden beslutade 2021-11-17, § 102, enligt följande:
-Bildningsnämnden godkänner utredningen och överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande och
rapport till kommunfullmäktige som nämndens redovisning av uppdraget.
- Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att gå vidare i arbetet med utökad kapacitet i
grundskolan genom att utreda möjligheten att bygga en F-9 skola vid Länsmansängen.
-Med hänsyn till de identifierade naturvärdena hemställer bildningsnämnden hos
kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra en grundlig geoteknisk
undersökning och dagvattenutredning på Länsmansängen. Utredningen ska identifiera vilka
förutsättningar som finns för att anlägga byggnader, skolgård, parkeringar, anslutningsvägar
med mera på området.
-Bildningsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att bildningsnämnden får i uppdrag att
också ta fram ett alternativt förslag på placering. Bildningsnämnden ska återkoppla sitt val till
kommunstyrelsen för vidare hantering.

Bildningsnämndens förslag om att gå vidare med alternativ
Länsmansängen (BN 2021-11-17, § 102)
I lokaliseringsstudien för ny F-9 skola i Oskarshamn (se bifogad bilaga) har en analys av de fyra
alternativen gjorts utifrån sex kriterier som är viktiga i valet av plats för en skola. Utifrån kriterierna
bedöms alternativen Repslagarhuset och Bomans som mindre lämpliga att bygga en skola på i den
omfattning som fastslogs i utredningsuppdraget. Bedömningen görs främst utifrån alternativens
begränsade yta samt svårigheter att få till goda trafiklösningar vid dessa platser.
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§ 12 fortsättning
Alternativen Länsmansängen och Havslätt bedöms som lämpliga platser att utreda vidare. Av de två
alternativen så förordar bildningsnämnden Länsmansängen. Detta alternativ värderas ha flest
fördelar, bland annat med avseende…






på det centrala läget i det tilltänkta upptagningsområdet.
möjligheten till att skapa en god och säker trafiksituation vid platsen.
möjligheten att inrymma de byggnader, skolgård och parkeringsplatser som krävs.
möjligheten till en blandad elevsammansättning.
en god acceptans från olika intressegrupper.

Enligt förslaget från bildningsnämnden är det som talar emot Länsmansängen främst de höga
naturvärdena som har identifierats på området. För att alternativet ska vara aktuellt krävs det en
detaljerad plan för hur kommunen kan bevara eller kompensera för de höga naturvärdena och
samtidigt kunna parera in en skola på området. Då stora delar av området bedöms som sankt krävs
det även omfattande geotekniska undersökningar för att kunna bedöma byggkostnaderna samt hur
dagvattnet ska hanteras.
Bildningsnämnden föreslår som nästa steg i arbetet med att utöka kapaciteten i Oskarshamns
grundskolor att genomföra en grundlig geoteknisk undersökning och dagvattenutredning på
Länsmansängen. Utredningen behöver, med hänsyn till de identifierade naturvärdena, ta reda vilka
förutsättningar som finns för att anlägga byggnader, skolgård, parkeringar, anslutningsvägar med
mera på området. Om det visar sig finnas gynnsamma förutsättningar är nästa steg att planlägga
området för skola.
Bildningsnämnden föreslår också att man parallellt tar fram ett förslag på ett ytterligare alternativ för
placering av ny grundskola.
Konsekvenser för barn och unga
Enligt bildningsnämndens beslut, 2021-11-17, § 102:
Det är viktigt för barn och unga att kommunen utreder hur en ökad skolkapacitet kan skapas och
kostnad för detta, och att barn och unga får vara med och tycka till om en skolas placering samt
vilken typ av skola de önskar. En barnvänlig kommun byggs både med ett barnperspektiv och med
kunskaper om barnets eget perspektiv på tillvaron. När barns och ungas kunskap, intressen och
önskemål tas på allvar i utvecklingen av kommunen kan förutsättningarna öka för att skapa en god
uppväxtmiljö liksom större möjligheter för barn och unga att grundlägga en sund livsstil och sociala
nätverk.
Vidare hänvisas också till den genomförda barnkonsekvensanalysen som bilagts
lokaliseringsutredningen.
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§ 12 fortsättning

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-01-13, från kommundirektören föreslås följande:
-

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bildningsnämndens redovisning av
uppdraget, presenterad i utredningen Lokaliseringsstudie för ny F-9 skola i Oskarshamn,
godkänns.

-

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att arbetet med utökad kapacitet i
grundskolan går vidare genom att utreda möjligheten att bygga en F-9 skola vid
Länsmansängen, i enlighet med förslaget från bildningsnämnden (2021-11-17, § 102).

-

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan får Tekniska nämnden i
uppdrag att genomföra en grundlig geoteknisk undersökning och dagvattenutredning på
Länsmansängen. Utredningen ska identifiera vilka förutsättningar som finns för att anlägga
byggnader, skolgård, parkeringar, anslutningsvägar med mera på området. Utredningen
finansieras genom att ianspråkta medel från kommunstyrelsens budget för samhällsnyttiga
detaljplaner.

-

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan får bildningsnämnden i
uppdrag att ta fram ett alternativt förslag på placering av en ny F-9 skola. Bildningsnämnden
ska återkoppla förslaget till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Dagens sammanträde
Kommundirektör Henrik Andersson redogör för förslaget och svarar på frågor.
Inför kommunstyrelsens sammanträde bjuds ansvarig tjänsteperson från bildningsförvaltningen in för
att redogöra för bildningsnämndens utredning.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kommundirektören och finner att arbetsutskottet
beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommundirektör, 2022-01-13
Bilaga: BN 2021-11-17, § 102
Bilaga: Utökad kapacitet i grundskolan- Utredning av alternativ Länsmansängen
Bilaga: Ny F-9 skola i Oskarshamn, lokaliseringsutredning med tillhörande bilagor
Bilaga: KF 2020-11-23, § 190

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-01-18
§ 13

Sida 26

Dnr KS 2021/000547-4

Svar på motion nr 6/21 - Se över möjligheterna att
starta en fritidsgård i Fårbo
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde 2022-01-25.

Ärendet
Magnus Larsson (C) föreslår i en motion, inlämnad 2021-05-27, att bildningsnämnden ska få i
uppdrag att se över möjligheten att starta en fritidsgård i Fårbo med placering i de lediga lokaler som
kommer att finnas i Fårboskolan. Motionären hänvisar till utredningen gällande Figeholmskolan och
Fårboskolan och en kommande organisationsförändring och skriver att en bra fritidssysselsättning
för kommunens barn och ungdomar är viktig för kommunens attraktivitet och att
fritidsgårdsverksamhet är en brist i Fårbo. Motionären menar att det nu är läge att titta på
möjligheten att öppna en fritidsgård i Fårbo och pekar på möjligheten till samarbete med lokala
föreningar och ett genomförande där lokalerna även skulle kunna fungera som föreningslokal för de
lokala föreningarna när det inte är fritidsgårdsverksamhet.
Kommunstyrelsens kansli remitterade motionen till bildningsnämnden som behandlade ärendet vid
bildningsnämndens sammanträde 2021-12-02, § 120, med beslut enligt följande:



Bildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar detta till
kommunstyrelsen som bildningsnämndens yttrande över motion nr 6/21.
Bildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till
bildningsnämndens yttrande.

Kansli- och utvecklingsenheten föreslår att motion nr 6/21 besvaras med hänvisning till yttrandet från
bildningsnämnden.

Yttrande från bildningsnämnden (2021-12-02, § 120)
”Bildningsförvaltningen anser att motionen är bra och delar synen på mycket av innehållet i den,
främst att det är viktigt att våra barn och ungdomar har en bra fritidssysselsättning. Precis som det
också beskrivs i motionen har det historiskt funnits flertalet föreningsdrivna fritids-/föreningsgårdar i
våra ytterområden. Dessa har fått stöttning av Oskarshamns kommun, men i takt med minskade
ideella krafter har också verksamheten försvunnit. Går vi tillbaka 15-20 år i tiden fanns
föreningsdrivna gårdar på följande orter: Påskallavik, Fårbo, Figeholm, Kristdala, Bockara och
Ishult. Senaste åren har det inte funnits någon kvar, men under hösten 2021 har BK Bore glädjande
nog startat upp verksamheten igen.
Samtidigt ska det sägas att inom de kommunala fritidsgårdarnas verksamhet har det under
motsvarande period hänt mycket positivt i takt med satsningar inom detta område. Nämnas kan
bland annat att en ny fritidsgård startats upp i Kristdala, att Rödsle Fritidsgård har utökat med
kvällsöppet och att Kristinebergs Fritidsgård har fått nya lokaler. Utöver dessa finns Stadsparkens
fritidsgård.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-01-18

Sida 27

§ 13 fortsättning
Att framöver vara närvarande på fler platser i Oskarshamns kommun ser förvaltningen som viktigt.
Av den anledningen finns också ett utvecklingsområde under 2021 i det systematiska
kvalitetsarbetet, nämligen att nå fler ungdomar än de som besöker fritidsgårdarnas öppna
verksamhet.
Tyvärr har pandemin satt lite käppar i det arbetet, men planeringsarbetet har varit igång
ett tag och nu när restriktionerna har släppt planeras det för att innan årsskiftet flytta ut de
kommunala fritidsledarna till Påskallavik och Figeholm under några kvällar. Detta är en form av
mobil lösning som innebär att befintliga resurser riktas om där behov finns. Här har ungdomarna via
enkäter fått lämna in önskemål på verksamhetsinnehåll.
I justeringsbudgeten 2022 som beslutas av kommunfullmäktige den 15 november finns en satsning
på det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i kommunen. Här är förslaget att en ny
ungdomsenhet ska inrättas inom bildningsnämnden där bland annat fritidsgårdana ingår. Här finns
också ett förslag på att konceptet med en mobil fritidsgård ska utvecklas.
Även om motionen kring en fritidsgård i Fårbo är bra och det finns lediga lokaler, vill inte
förvaltningen låsa sig vid just denna plats och lokal. Detta med anledning av det som sker kring
mobil fritidsgård och det utökade uppdraget där detta ska utvecklas ytterligare, vilket beskrivits ovan.
Sedan kommer givetvis Fårbo vara en plats som omfattas av en mobil lösning.”
Konsekvenser för barn och unga
Bedömningen är att barn och unga i hela kommunen skulle påverkas positivt av att utveckla en ny
ungdomsenhet och konceptet kring mobila fritidsgårdar.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-01-07, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås att motion nr 6/21
besvaras med hänvisning till yttrandet från bildningsnämnden.

Dagens sammanträde
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kansli- och utvecklingsenheten och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.
Mathias Karlsson (L) yrkar att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde 2022-01-25.
Ordföranden ställer proposition på att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde 202201-25 och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens kansli, 2021-01-07
BN 2021-12-02, § 120.
Motion nr 6/21

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-01-18
§ 14

Sida 28

Dnr KS 2021/000697-8

Konstpolicy för Oskarshamns kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Konstpolicy för Oskarshamns kommun fastställs enligt bildningsnämndens förslag (2021-11-17 ,
§ 99).
2. Bildningsnämnden får i uppdrag att fastställa Riktlinjer för förvaltning av offentlig konst i
Oskarshamns kommun.

Ärendet
Nuvarande konstpolicy för Oskarshamns kommun fastställdes 2015-04-13, § 60, av
kommunfullmäktige. Bildningsförvaltningen har på uppdrag av bildningsnämndens presidium gjort en
översyn av och tagit fram ett förslag till reviderad konstpolicy för Oskarshamns kommun.
Förslaget har efter beslut i bildningsnämnden 2021-06-09, § 54, varit ute på remiss till övriga
nämnder och kommunstyrelsen under perioden 2021-06-21--2021-09-24. Även privatpersoner och
organisationer har getts möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på förslaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnade ett remissvar 2021-09-07, § 191.

Sammanfattning av konstpolicyförslaget
Konstpolicyn är ett övergripande dokument som beskriver syfte och kommunens önskade
konstklimat med vägledande principer för att åstadkomma det. Avsikten tydliggörs med den
offentliga konstens hanterande och upplevelsevärde och konstnärernas viktiga betydelse för allas
behov av estetisk stimulans. Det innehåller även definitioner och skrivningar om kommunens
samlingar av konst och värdeföremål samt politisk organisation och uppgiftsfördelning för
kommunens offentliga konst. Förslaget till konstpolicy utgår ifrån Region Kalmars politiskt antagna
”Policy och riktlinjer för offentlig konst – En del av gestaltad livsmiljö i Kalmar län”, som är länets
gemensamma mål för offentlig konst.

Revideringar efter remissförfarandet
Efter remissförfarandet har synpunkter beaktats i föreliggande konstpolicyförslag genom
komplettering med en tydligare ambition kring värdet av konst i det offentliga rummet (sidan 3 i
konstpolicyförslaget), en referens till översiktsplan för Oskarshamns kommun (sidan 4) och ett
förtydligande av uttrycket ”verkshöjd” (sidan 6).

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-01-18

Sida 29

§ 14 fortsättning

Bildningsnämnden beslutade 2021-11-17, § 99, enligt följande:
-

Bildningsnämnden godkänner föreliggande förslag till Konstpolicy för Oskarshamns kommun
och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att fastställa bildningsnämndens
förslag till konstpolicy med följande ändring:

Tredje meningen i tredje stycket på sidan tre i konstpolicyförslaget ändras på så sätt att den
delas upp i två meningar genom att sätta punkt efter ordet ”fri”, att ordet ”och” stryks och att
ordet ”ska” ändras till ”kan”, och ändras från:
”Konsten ska vara fri och spegla historiska och kulturella dimensioner samt bygga broar mellan
människor med olika kulturell bakgrund.”
till
”Konsten ska vara fri. Konsten kan spegla historiska och kulturella dimensioner samt bygga
broar mellan människor med olika kulturell bakgrund.”
-

Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge bildningsnämnden i uppdrag att
fastställa Riktlinjer för förvaltning av offentlig konst i Oskarshamns kommun.

-

Bildningsnämnden antecknar informationen om Fördelningskriterier av underhållsansvaret
för skulpturer och annan konstnärlig gestaltning i gränsdragningslista till protokollet.

Se bildningsnämndens förslag till konstpolicy för Oskarshamns kommun i bilaga 1.
Kansli- och utvecklingsenheten föreslår att konstpolicy för Oskarshamns kommun fastställs enligt
bildningsnämndens förslag 2021-11-17, § 99, samt att bildningsnämnden får i uppdrag att fastställa
Riktlinjer för förvaltning av offentlig konst i Oskarshamns kommun.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2021-01-07, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås följande:
-

Konstpolicy för Oskarshamns kommun fastställs enligt bildningsnämndens förslag.

-

Bildningsnämnden får i uppdrag att fastställa Riktlinjer för förvaltning av offentlig konst i
Oskarshamns kommun.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, KS-kansli, 2022-01-10
BN 2021-11-17, § 99
Bilaga: Bildningsnämndens förslag till konstpolicy för Oskarshamns kommun (BN 2021-11-17, § 99)
Bilaga: Redovisning av inkomna remissyttranden gällande konstpolicyförslaget
Bilaga: Fördelningskriterier av underhållsansvaret för skulpturer och annan konstnärlig gestaltning

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-01-18
§ 15

Sida 30

Dnr KS 2021/001249-2

Ansökan om att ha kvar förtroendeuppdrag under
återstoden av mandatperioden 2019-2022 - Eva-Marie
Hansson
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Eva-Marie Hansson (M) får ha kvar nedanstående uppdrag under återstoden av mandatperioden
2019-2022:



Ersättare i kommunstyrelsen
Ledamot och ordförande i Sven och Karin Bergs minnesfond

2. Eventuell ersättning för resekostnader utgår för resor inom Oskarshamns kommuns geografiska
område.
Mathias Karlsson (L) deltar inte i beslutet.

Ärendet
Till behandling föreligger en skrivelse/ansökan gällande Eva-Marie Hanssons förtroendeuppdrag
med anledning av flytt till grannkommunen Västervik. Ansökan avser att hon har kvar följande
uppdrag under återstoden av mandatperioden 2019-2022:





Ersättare i kommunstyrelsen
Ledamot och ordförande i Sven och Karin Bergs minnesfond
Ersättare i lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk
Vigselförrättare

Enligt kommunallagen 4 kap. 7 § får kommunfullmäktige besluta att en förtroendevald ska få ha kvar
sina uppdrag under återstoden av mandatperioden trots att den förtroendevalde upphört att vara
valbar. Ett sådant uppskov är möjligt även då den förtroendevalde har upphört att vara valbar på
grund av att han eller hon har avflyttat permanent från kommunen (Dom i Kammarrätten KamR 2015
– Målnr/Dnr: 2014-8808).
Enligt Länsstyren i Kalmar län påverkas inte förordnandet som vigselförrättare av flytten till
Västerviks kommun. Så några beslut behöver inte fattas gällande detta uppdrag.
När det gäller ersättare i lokala säkerhetsnämnden så är det regeringen som, efter nominering från
kommunen, förordnar uppdraget. Frågan har ställts till regeringen (Miljödepartementet) om detta
uppdrag fortfarande gäller då flytt till grannkommun har skett, men besked har ännu inte kommit från
regeringen.

Konsekvenser för barn och unga
Barn och unga påverkas inte av förslaget.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-01-18

Sida 31

§ 15 fortsättning

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-01-13, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås följande:
-

Eva-Marie Hansson (M) får ha kvar nedanstående uppdrag under återstoden av mandatperioden
2019-2022:




Ersättare i kommunstyrelsen
Ledamot och ordförande i Sven och Karin Bergs minnesfond

-

Eventuell ersättning för resekostnader utgår för resor inom Oskarshamns kommuns geografiska
område.

Dagens sammanträde
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kansli- och utvecklingsenheten och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.
Mathias Karlsson (L) deltar inte i beslutet.
Ordföranden ställer proposition

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-01-13
Bilaga: Ansökan

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-01-18
§ 16

Sida 32

Dnr KS 2021/001250-2

Ansökan om att ha kvar förtroendeuppdrag under
återstoden av mandatperioden 2019-2022 - Lars-Göran
Hansson
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Lars-Göran Hansson (M) får ha kvar uppdraget som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden
under återstoden av mandatperioden 2019-2022.
2. Eventuell ersättning för resekostnader utgår för resor inom Oskarshamns kommuns geografiska
område.
Mathias Karlsson (L) deltar inte i beslutet.

Ärendet
Till behandling föreligger en skrivelse/ansökan gällande Lars-Göran Hanssons (M) förtroendeuppdrag med anledning av flytt till grannkommunen Västervik. Ansökan avser att han har kvar
uppdraget som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden under återstoden av mandatperioden 20192022:
Enligt kommunallagen 4 kap. 7 § får kommunfullmäktige besluta att en förtroendevald ska få ha kvar
sina uppdrag under återstoden av mandatperioden trots att den förtroendevalde upphört att vara
valbar. Ett sådant uppskov är möjligt även då den förtroendevalde har upphört att vara valbar på
grund av att han eller hon har avflyttat permanent från kommunen (Dom i Kammarrätten Kam R
2015 – Målnr/Dnr: 2014-8808).
Konsekvenser för barn och unga
Barn och unga påverkas inte av förslaget.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-01-13, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås följande:
-

Lars-Göran Hansson (M) får ha kvar uppdraget som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden
under återstoden av mandatperioden 2019-2022.

-

Eventuell ersättning för resekostnader utgår för resor inom Oskarshamns kommuns geografiska
område.

Dagens sammanträde
Mathias Karlsson (L) avstår från att delta i beslutet.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kansli- och utvecklingsenheten och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-01-18

Sida 33

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-01-13, kansli- och utvecklingsenheten
Bilaga: Ansökan

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-01-18
§ 17

Sida 34

Dnr KS 2022/000049-1

Kommundirektören informerar
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Informationen noteras som mottagen.

Ärendet
Kommundirektören informerar vid arbetsutskottets och kommunstyrelsens sammanträden om
aktuella frågor och projekt inom kommunens verksamheter.

Dagens sammanträde
Kommundirektör Henrik Andersson informerar enligt följande:
Covid-19
- Sedan 12/1 gäller nya restriktioner som berör verksamheterna. Innebär hemarbete och digitala
möten.
- Sedan en tid tillbaka utbredd smitta i Oskarshamn.
- Skolan har återkommande smittspårningar, utmaning i bemanning och idag två stängda
avdelningar.
- Bemanning socialtjänst och i viss mån tekniska kontoret utmaning.
- Vaccinationer av barn i ålder 5-11 år förbereds i samråd med regionen.
- Kommunal smittspårning ”pausad”
Bolagen
- Ägardialoger enligt årsplaner
- Goda bokslut förväntas
- Uppstart projekt i Zafiren (Byggebo). Delaktighet i processen är viktigt.
- Nyttjanderättsavtal SHAB på gång.
Infrastrastruktur
- Regionalt bredbandsstöd 15 februari- kommunen söker för Kristdala och Jämserum. Ansöker om
5 Mkr.
- Etapp Kristdala 2 bredband ska ut på upphandling från nästa vecka.
- Jämserum, bredbandsutbyggnad – Förslag till nytt samverkansavtal till kommunstyrelsen i
februari.
- Avsiktsförklaring rv 37/47. Process pågår, förväntas kunna tas upp för beslut på
kommunstyrelsen i februari.
- Yttrande nationell plan 22 februari. Tas upp till kommunstyrelsen i februari.
- TrV önskar dialog om Vindkraftstransporter.
Övrigt
- Länsstyrelsens samrådsyttrande om Översiktsplanen har inkommit. Styrgrupp för
Översiktsplanen planeras till den 8 februari.
- 2 kandidater kvar i processen kring rekrytering av utvecklingschef. Beslut väntas tas under
kommande vecka.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-01-18

Sida 35

§ 17 fortsättning
-

-

Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen på gång, ska tas upp för beslut i
kommunstyrelsen under våren 2022.
Arbete med hållbar styrmodell påbörjas. Tas upp på Tema-KSAU under kvartal 1.
Utbildning av förvaltningschefer i digital transformation 1.a halvåret 2022.
Verkstad 18 – Besked från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen om att det finns juridiska frågor
att reda ut gällande formen för den statliga finansieringen innan beslut om genomförande och
finansiering kan tas. Kan innebära förseningar i projektet.
Mervärde period 2. Samtal pågår med SKB inför eventuellt beslut den 27 januari från regeringen
om slutförvaret.
Högskulla Gård i Figeholm- Status för överklagandet av kommunfullmäktiges beslut om avtal
med Småländska Hem i Förvaltningsrätten. Ärendet tas upp för information vid arbetsutskottets
nästkommande sammanträde i februari.
Inför beslut i kommunstyrelsen om fördelning av avsatta Coronamedel 2022. Ordföranden bjuder
in samtliga partiers gruppledare i kommunstyrelsen till parlamentarisk grupp för förslag till
överenskommelse om fördelning inför kommunstyrelsens sammanträde 2022-01-25.

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

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

