
    
   

    PROTOKOLL  Sida 1 

    Kommunstyrelsens arbetsutskott 
    Sammanträdesdatum  
    2023-01-24 

 
 

   Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs på kommunens digitala anslagstavla. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2023-01-24 
Anslaget sätts upp: 2023-01-26  Anslaget tas ned: 2023-02-17 
Förvaringsplats för protokollet: KS:kansli  
 
Underskrift  Utdragsbestyrkande 

 Linn Helmner   

Plats och tid 

Oskarshamnssalen, 2023-01-24 kl. 08:30-12:10.  

Beslutande 

Andreas Erlandsson (S), Ordförande 
Leif Axelsson (SD), 2:e vice ordförande  
Lucas Lodge (M) 1:e vice ordförande 
Anton Sejnehed (S) 
Ingemar Lennartsson (KD) 
Fredrik Jonasson (V) 
Rolf Lindström (M)  
 
 

Övriga deltagare 

Kommundirektör Henrik Andersson, förvaltningschef KLF Mats Johansson §§ 7-9, HR-chef Monica 
Bergh §§ 7-9, säkerhetschef Lars Blomberg, § 10, utvecklingschef Ulrika Zetterberg §§ 11-32, 
fritidschef Daniel Stenberg § 11, mark- och exploateringsstrategen Göran Landenius §§ 11-15, 
socialchef Cecilia Wahlström § 19, förvaltningsekonom Matilda Gren § 19, t.f. ekonomichef Åsa 
Hällerståhl samt kommunsekreterare Linn Helmner.  
 

Paragrafer 

§§ 5-32 
 

Justeringens plats och tid 

Digital justering, 2023-01-26. Underskrifter redovisas på protokollets sista sida.  
 
 
 
        
Andreas Erlandsson (S)   Fredrik Jonasson (V) 
Ordförande   Justerare 
 
 
 
Linn Helmner 
Sekreterare   



     

    PROTOKOLL Sida 2 

    Kommunstyrelsens arbetsutskott 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-24 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 

§ Rubrik Sida 

§ 5 Val av justerare 4 

§ 6 Fastställande av dagordning 5 

§ 7 HR-chefen informerar 6 

§ 8 Information- Ramar och riktlinjer för löneöversyn 2023 8 

§ 9 Information- Införande av nytt personalsystem 9 

§ 10 Information från säkerhetsavdelningen- Utbildning krisledningsnämnd och 
säkerhetsklassning 
 

11 

§ 11 Förslag till Markanvisningsavtal del av Havslätt 1 och del av Kolberga 2:69, 
förslag till Arrendeavtal del av Kolberga 3:1 samt 
förslag till Nyttjanderättsavtal del av Kolberga 2:69 
 

12 

§ 12 Förslag till ny förlängning av giltighetstiden GBJ Samhällsfastigheter AB, 
Kikeboskolan 
 

14 

§ 13 Förslag till markanvisningsavtal Proveloper AB Blåbäret 15 15 

§ 14 Förslag till optionsavtal Scania, del av Döderhult 1:1 16 

§ 15 Förslag till Köpeavtal M2 Sverige AB del av Döderhult 1:1 17 

§ 16 Medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Oskarshamns kommun gällande 
korsningsåtgärd och cykelväg vid E22/Saltvik Oskarshamns kommun 
 

18 

§ 17 Svar på revisionsrapport - granskning av långsiktig samhällsplanering i 
Oskarshamns kommun 
 

20 

§ 18 Remiss om Regional vattenförsörjningsplan för Kalmar län - yttrande 23 

§ 19 Uppföljning av socialnämndens budget 2023 25 

§ 20 Svar på motion nr 3/22 - Stopp för stora barngrupper! Inför maxtak för 
barngruppernas storlek 
 

27 

§ 21 Svar på motion 4/22 - Uppvärdera våra undersköterskor 30 

§ 22 Svar på motion nr 5/22 - Mer fotvård till äldre 31 

§ 23 Svar på motion nr 6/22 - En levande skärgård 32 

§ 24 Svar på motion nr 7/22 - Flyttbara trädgårdar 35 

§ 25 Svar på motion nr 8/22 - Undersök gamla soptippen 37 



     

    PROTOKOLL Sida 3 

    Kommunstyrelsens arbetsutskott 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-24 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 26 Svar på motion 9/22 - Bekämpa almsjukan i stadsparken 39 

§ 27 Svar på motion nr 11/22 - En renare skärgård 40 

§ 28 Svar på motion nr 12/22 - Ny kulturskola i Kristineberg 42 

§ 29 Svar på motion nr 14/22 - Säkrare cykelparkering 44 

§ 30 Ungdomsåret 21/22 46 

§ 31 Information- Antagande av ny översiktsplan 46 

§ 32 Kommundirektören informerar  48 

 

  



     

    PROTOKOLL Sida 4 

    Kommunstyrelsens arbetsutskott 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-24 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 5  Dnr 21-48 

Val av justerare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Fredrik Jonasson (V) utses att justera dagens protokoll.  
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§ 6  Dnr KS 2023/000083-1 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Utskickad dagordning fastställs.  
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§ 7  Dnr KS 2022/000048-21 

HR-chefen informerar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Informationen noteras som mottagen.   
 

Dagens sammanträde 
HR-chef Monica Bergh informerar om aktuella ärenden inom HR-området, enligt följande punkter:  
 

Attraktiv arbetsgivare 

Information från workshop -Attraktiv arbetsgivare 

Feriejobb  

- 713 000 i budget- cirka 80 st jobb.  (ingen budget för anställning av handledare)  
- Första hand de som inte haft feriejobb tidigare. 
- 7 platser till fritidsenhetens verksamhet. Dessa platser genomförs med extra handledning från 

fritidsledare och utgör en egen urvalsgrupp.  
- Erbjudande om att föreningar ska kunna anställa ska kvarstå, men det ska vara en fördelning av 

platser mellan föreningar och kommunens verksamheter.  
 

Arbetsmiljökartläggningar och inkomna kränkningsanmälningar  

Statistik för år 2022 
 

Friskare arbetsplatser  

- Kommunen vill ha medarbetare som orkar arbeta i våra verksamheter under hela sitt yrkesliv 
 
- Kommunen vill också kunna erbjuda medarbetarna en arbetsplats som bidrar med 

meningsfullhet, utveckling och socialt sammanhang i livet 
 
- Det ska vara en friskfaktor att gå till jobbet som medarbetare i Oskarshamns kommun. 
 
För att nå dit:  
 
- Två resurspersoner på HR,  totalt en heltidstjänst under 2023.  
- Breda och varierande insatser finns att genomföra på olika nivåer i organisationen vid olika 

tidpunkter 
- På olika nivåer: ledningsnivå, gruppnivå, individnivå 

Vid olika tidpunkter: främjande, förebyggande, efterhjälpande 
- Dialog i ledningsgrupper, på Cesam och regelbunden rapportering till KSAU/PU. Regelbunden 

analys av data och uppföljning av åtgärder.   
- Satsning på friskfaktorerna.  
- Flera förslag på insatser som kan genomföras inom ramen för arbetet, (främjande, förebyggande 

och efterhjälpande) exempelvis se över friskvårdsbidrag, medarbetardag, hälsofrämjande 
ledarskap, kollegiala samtalsgrupper, riskorienterat arbetssätt, grupphandledning rehabärenden 
m.m. 
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§ 7 fortsättning  

SAP- Särskild avtalspension 

Återrapportering vid kommande arbetsutskottet/personalutskottet 
 

Vikariesituationen inför semesterperioden  

Tas upp vid kommande möte med arbetsutskottet/personalutskottet 
 
 
Ordföranden ställer proposition på att informationen noteras som mottagen och finner att 
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.  
 

Skickas till  
HR-chefen  
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§ 8  Dnr KS 2023/000064-1 

Information- Ramar och riktlinjer för löneöversyn 2023 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Informationen noteras som mottagen. 

Ärendet 
Enligt årshjulet för arbetsutskottet/personalutskottet ska ramar och riktlinjer för löneöversynen antas i 
början av året.  

Dagens sammanträde 
HR-chefen Monica Bergh informerar om pågående process inför löneöversyn 2023, enligt följande:  
 
- Lönekartläggning presenterades på uppstartsdagen i oktober.  
- Inväntar industrins märke för att gå vidare i de fackliga processerna.  
- Kan behöva skjuta fram processen längre fram i vår. 
- Prioriterande grupper lyfts vid kommande möte med arbetsutskottet/personalutskottet.  
 
Ordföranden ställer proposition på att informationen noteras som mottagen och finner att 
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.  

Skickas till  
HR-chefen  
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§ 9  Dnr KS 2023/000067-1 

Information- Införande av nya personalsystem 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Informationen noteras som mottagen.  

2. Införandet av de nya personalsystemen ska följas upp i kommunstyrelsens 
arbetsutskott/personalutskottet under våren.  

Ärendet 
Vid arbetsutskottets/personalutskottets sammanträde informerar HR-chef Monica Bergh och 
processledare Hans Ulvemo om det aktuella arbetet inom ramen för HELLO-projektet och införandet 
av nytt lönesystem Personec, det nya personalsystemet Medvind med flera system, med planerad 
driftsättning 1 februari 2023.   

Dagens sammanträde 
Processledare Hans Ulvemo redogör för införandet av det nya personalsystemet Medvind, planerad 
driftsättning 1 feb 2023, enligt följande:  
 
Förberedelse   
GAP-analys 
HR-plus  
Kravspecifikation, upphandling  
 
Genomförande  
Detaljplanering, riskanalys  
Projektstart  
 
Avslutning 
Driftsättning 1 januari 2023  
Överlämna till förvaltning  
Slutrapport till erfarenhetsåterföring  
Skriva slutrapport utifrån effektmål.  
 
Förändringar  
-Schemaläggning- resursbehov, autoschema, summering. Schema ska följa lagar, avtal och vara 
rättvisa.  
- Anställningsguide, helt digitalt flöde.  
- Medarbetare ska klarmarkera tidrapport varje månad, oavsett om man har frånvaro eller övertid.  
- Arbetsskada och tillbud- Nytt system för medarbetare och chefer 
- Stämpling för flex  
 
Nya system 
Lön- Personec P 
Schemaläggning, frånvaro, ledighet- Medvind  
HR- Adato, Novi, Stella, Microdata, Anställningsguiden, Addo  
 
Integrationer  
Skatteverket, Försäkringskassan, Nordea, Ekonomi (Raindance), AD (nätverket), Qlikview, mfl.  
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§ 9 fortsättning  
 
Information och kommunikation  
Rätt information till rätt mottagare vid rätt tillfälle  
- Att nå ut till ”alla” – en utmaning.  
- Lite information- men relativt ofta 
- Repetera viktigt budskap  
- Använd många kanaler  
- HELLO på Kompassen  
 
Utbildningsplan   
- Enkelt för de flesta att ta till sig utan utbildning  
- e-Learning, ett antal filmer som beskriver de viktigaste momenten 
- Manualer, för de mest använda funktionerna 
- ”Öppet hus”, för de som behöver lärarledd utbildning  
 
 
Andreas Erlandsson (S) föreslår att införandet av de nya systemen och ska följas upp i 
kommunstyrelsens arbetsutskott/personalutskottet under våren. 
 
Ordföranden ställer proposition på att informationen noteras som mottagen och att införandet ska 
följas upp i kommunstyrelsens arbetsutskott/personalutskottet under våren. 
 

Skickas till  
HR-chefen  
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§ 10  Dnr KS 2023/000065-1 

Information från säkerhetsavdelningen- Utbildning 
krisledningsnämnd och säkerhetsklassning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Informationen noteras som mottagen.  
 

Dagens sammanträde 
Säkerhetschef Lars Blomberg informerar på arbetsutskottets sammanträde i januari om kommande 
utbildningsinsatser för krisledningsnämnden samt processen med säkerhetsklassning av 
arbetsutskottets ledamöter.  
 
Krisledningsnämnd  
- Reglemente för krisledningsnämnd  
 
Säkerhetsprövning av arbetsutskottets ledamöter 
- Genomförs inom kort för nya ledamöter i arbetsutskottet  
- Tittar på bakgrund 
- Säkerhetsskyddsintervju  
- Registerkontroll till Säpo  
- Skyddssamtal årligen  
- Registerkontroll till Säpo uppdateras kontinuerligt  
 
 
Säkerhetsskyddsanalys  
 
 
Risk- och sårbarhetsanalys  
 

Kommande krisledningsövningar  

- Kommande orienterande uppstartsövning för krisledningsnämnden  
- KKÖ 2024 Länsstyrelsen  
 
 
Ordföranden ställer proposition på att informationen kan noteras som mottagen och finner att 
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.  
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§ 11  Dnr KS 2023/000045-1 

Förslag till Markanvisningsavtal del av Havslätt 1 och 
del av Kolberga 2:69 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
1. Förslag till Markanvisningsavtal godkännes. 

2. Förslag till Arrendeavtal godkännes. 

3. Förslag till Nyttjanderättsavtal godkännes. 

 

Jäv  

Lucas Lodge (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.  

Ärendet 
WRS Holding AB vann markanvisningstävlingen, Ks §254 2022-11-15, avseende fastigheten del av 
Havslätt 1 och del av fastigheten Kolberga 2:69. Markområdet utgör ca 1 900 kvm med en 
restaurangbyggnad inkl mindre reception samt en komplementbyggnad. Byggnaderna är av enklare 
standard. Fastighetsbildning görs efter att Köpebrevet är tecknat. 
 
Enligt anbud och beslut skall företaget betala 1 500 tkr för fastigheten. Förslag till 
Markanvisningsavtal enligt bilaga. 
 
I förutsättningarna för markanvisningstävlingen har vinnaren möjlighet att arrendera den intilliggande 
Havslätts camping om ca 22 900 kvm samt förvärva befintliga byggnader som servicebyggnad, 
tvättstuga och förråd och fem stycken campingstugor.     
 
Enligt anbud och beslut skall företaget betala 45 tkr i arrendeavgift per år plus index samt 700 tkr för 
de befintliga byggnaderna. Förslag till Arrendeavtal enligt bilaga. 
 
Företaget har för avsikt att under de fem första åren investera mellan 5-10 miljoner kronor för  
utveckling av restaurang och campingplats. 
 
Företaget har även önskemål om att arrendera ca 520 kvm mark nedanför restaurangbyggnaden. 
Företagets avsikt är att uppföra en brygga med angöringsmöjligheter för restaurangens gäster samt 
plats för olika vattenaktiviteter. 
   
Enligt förslag till avtal skall företaget betala 5 tkr i arrendeavgift per år plus index. Förslag till 
Nyttjanderättsavtal enligt bilaga. 
 

Konsekvenser för barn och unga 

Förslagen kommer att kommer att påverka barn och unga på ett mycket positivt sätt med möjlighet 
till ett flertal olika aktiviteter i kombination med den kommunala badplatsen.       

 
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 13 

    Kommunstyrelsens arbetsutskott 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-24 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 11 fortsättning  
 
Bilagor:  
Markanvisningsavtal 
Arrendeavtal  
Nyttjanderättsavtal 

Ärendets behandling 
I ett tjänsteutlåtande, 2023-01-17, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås enligt följande:  

- Förslag till Markanvisningsavtal godkännes. 
- Förslag till Arrendeavtal godkännes. 
- Förslag till Nyttjanderättsavtal godkännes. 

Dagens sammanträde 
Mark- och exploateringsstrateg Göran landenius och friitdschef Daniel Stenberg redogör för förslag 
till markanvisningsavtal (Havslätt 1 och del av Kolberga 2:69), arrendeavtal (del av Kolberga 3:1) 
samt nyttjanderättsavtal (Kolberga 2:69).  
 
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kansli- och utvecklingsenheten och finner att 
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande, Kansli- och utvecklingsenheten, 2022-01-17  
Bilagor:  
- Markanvisningsavtal  
- Arrendeavtal 
- Nyttjanderättsavtal  
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§ 12  Dnr KS 2022/001122-6 

Förslag till ny förlängning av giltighetstiden GBJ 
Samhällsfastigheter AB, Kikeboskolan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Förslag till förlängd giltighetstid av köpekontrakt med GBJ Samhällsfastigheter gällande 
Kikeboskolan, del av Sidensvansen 4 , t.om 2023-05-31, godkänns. 
 
 

Ärendet 
Företaget GBJ Samhällsfastigheter AB har ett köpekontrakt, KF 2021-12-06, § 195, om att bygga 
om Kikeboskolan, del av Sidensvansen 4, till hyreslägenheter. Kontraktets giltighetstid har efter 
beslut förlängts, Kf 2022-11-28, § 26, till 2023-02-28. På grund av fortsatta rådande 
omvärldsfaktorer önskar företaget en ny förlängning om ytterligare tre månader till 2023-05-31. 
 
I köpeavtalet finns en option om att företaget även har rätt att uppföra 23 stycken nya 
bostadsrättslägenheter i fyra plan. Tilltänkt tillträde senast 2023-04-30 kommer att senareläggas 
motsvarande tid beroende på tillträdesdatum för Kikeboskolan.     
 
Konsekvenser för barn och unga 
Fortsatt skaderisk för de barn och unga som vistas i direkt anslutning till skolbyggnaden.  

Ärendets behandling 
I ett tjänsteutlåtande, 2023-01-19, från kansli- och utvecklingsenheten, föreslås att förslag till 
förlängd giltighetstid av köpekontrakt med GBJ Samhällsfastigheter gällande Kikeboskolan, del av 
Sidensvansen 4 , t.om 2023-05-31, godkänns. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kansli- och utvecklingsenheten, 2023-01-19.  
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§ 13  Dnr KS 2023/000005-1 

Förslag till markanvisningsavtal Proveloper AB 
Blåbäret 15 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Förslag till Markanvisningsavtal för Blåbäret 15 godkänns. 

Ärendet  
Proveloper AB har för avsikt att uppföra upp till tre stycken butiker/verksamheter på fastigheten 
Blåbäret 15 invid cirkulationsplatsen Åsavägen och Södra Fabriksgatan. Markanvisningen innebär 
att företaget har ensamrätt att under tolv månader från avtalets tecknande förhandla med 
kommunen om förvärv samt övriga villkor avseende exploatering av fastigheten.  
 
Fastigheten är sedan tidigare grovterrasserad. Servitut för infart finns från Södra Fabriksgatan. 
Detaljplanen tillåter detaljhandel. Fastighetens storlek är 2 965 kvm.  
 
Köpeskillingen är tidigare fastställd till 800 kronor per kvm vilket motsvarar 2 372 tkr. 
Anslutningsavgift för vatten och avlopp tillkommer.  
 
Bilaga: Markanvisningsavtal  
 

Konsekvenser för barn och unga 

 Barn och unga kommer inte påverkas av förslaget.  

Ärendets behandling 
I ett tjänsteutlåtande, 2023-01-18, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås att förslag till 
Markanvisningsavtal för Blåbäret 15 godkänns. 

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

Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande, kansli- och utvecklingsenheten, 2023-01-18  
Bilaga: Markanvisningsavtal med tillhörande kartbilder  
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§ 14  Dnr KS 2023/000007-1 

Förslag till optionsavtal Scania, del av Döderhult 1:1 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till 
kommunstyrelsen 
Förslag till optionsavtal godkännes. 

Ärendet 
Scania CV AB önskar reservera ett markområde väster om nuvarande logistikbyggnad på 
Kvastmossen. Orsaken är att logistikbyggnaden troligen behöver byggas ut inom de närmaste åren. 
 
För området gäller två stycken detaljplaner. Bägge planerna tillåter industri. Området närmast 
logistikbyggnaden om ca 9 000 kvm är grovterrasserad med sprängstensfyllning. Övrig yta om ca 
16 000 kvm är råmark. På råmarksytan finns även möjlighet att bygga en transportväg mot 
”Scaniavägen”  
 
Optionen gäller för perioden 2023-02-01- 2026-01-31. 
 
Ingen ersättning skall utgå för optionen. Kommunen har möjlighet att använda området för andra 
tillfälliga verksamheter. 
 
Bilaga: Optionsavtal 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Barn och unga kommer inte att påverkas av förslaget.    

Ärendets behandling 
I ett tjänsteutlåtande, 2023-01-19, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås att förslaget till 
optionsavtal godkänns.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2023-01-19, kansli- och utvecklingsenheten  
Bilaga: Förslag till optionsavtal 
Kartbilder  
  



     

    PROTOKOLL Sida 17 

    Kommunstyrelsens arbetsutskott 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-24 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 15  Dnr KS 2023/000036-1 

Förslag till Köpeavtal M2 Sverige AB del av Döderhult 
1:1 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Förslag till Köpeavtal godkänns. 

Ärendet 
Företaget M2 Sverige AB önskar förvärva ca 4 000 kvm på Kvastmossens industriområde, del av 
Döderhult 1:1. Företaget vill även ha en option på ca 900 kvm. 
 
Företaget har för avsikt att uppföra 22 stycken s.k. industriradhus i en första etapp. I den andra 
etappen ytterligare åtta stycken. 
 
Varje industriradhus styckas av till att utgöra en egen fastighet. För skötsel av gemensamma ytor 
och teknikrum bildas en samfällighetsförening.  
 
Storleken på varje industriradhus är 72 kvm och vänder sig främst till en- eller fåmansbolag som 
främst är inriktade på verkstads- eller lagerproduktion. Tomtpriset är tidigare beslutat till 300 kronor 
per kvm.  
 
Konsekvenser för barn och unga 
Barn och unga av påverkas inte av förslaget.    

Ärendets behandling 
I ett tjänsteutlåtande, 2023-01-19, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås att förslag till 
köpeavtal godkänns.  

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

Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande, 2023-01-19, kansli- och utvecklingsenheten  
Bilaga: Köpeavtal  
Kartbilder  
  



     

    PROTOKOLL Sida 18 

    Kommunstyrelsens arbetsutskott 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-24 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 16  Dnr KS 2022/001389-2 

Medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och 
Oskarshamns kommun gällande korsningsåtgärd och 
cykelväg vid E22/Saltvik Oskarshamns kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige  
1. Medfinansieringsavtalet mellan Trafikverket och Oskarshamns kommun gällande 

korsningsåtgärd och cykelväg vid E22/Saltvik Oskarshamns kommun godkänns.  

2. Oskarshamns kommun ska bekosta åtgärderna i enlighet med medfinansieringsavtalet och 
kommunstyrelsen får i uppdrag att i kommande verksamhetsplaner inkludera dessa i drifts- och 
investeringsbudgetarna.  

Ärendet 
Förslag till medfinansieringsavtal bifogas detta tjänsteutlåtande. 

Bakgrund 

Antalet bostäder i de nora delarna av Oskarshamns tätort har ökat under senare år och ytterligare 
bostäder planeras i området kring Saltvik. Detta har genererat mer trafik till och från E22 förbi Saltvik 
via Glabovägen. Viktiga pendlingsmål är bland annat OKG. Korsningen mot E22 är idag en enkel 
trevägskorsning utan vänsterkanalisering eller accelerationsfält och med en s.k. bandyklubba på den 
västra sidan. Vid höga trafikflöden finns risk för kö på E22 med en sådan lösning. Idag utgör E22 
dessutom en fysisk barriär för cyklister och fotgängare som vill ta sig över, exempelvis för att 
använda busshållplats på motsatt sida. Kapacitet och säkerhet i korsningen behöver därför öka för 
såväl biltrafik som oskyddade trafikanter. Korsningen har redan idag trafiksäkerhetsbrister men 
behovet av ombyggnad förstärks till följd av kommunal exploatering. En åtgärdsvalsstudie som 
genomförts tillsammans med Oskarshamns kommun har resulterat i ett urval av åtgärder som 
redovisas översiktligt i tabell 1 nedan tillsammans med budget. Planerade åtgärder illustreras även i 
Figur 1. 
 
 
Tabell 1. Budget för planerade åtgärder. 

 Budgetpost Kostnad (Mkr) 
1. Ombyggnad av korsning 8,5 
2. Anläggning av gc-port 4,5 
3. Anläggning av gc-väg 3,5 
4. Anpassning av busshållplatser 1,0 
5. Tillfällig förbifart 4,5 
6. Vägplan 4,0 

 Totalt 26,0 
 
 
  



     

    PROTOKOLL Sida 19 

    Kommunstyrelsens arbetsutskott 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-24 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 16 fortsättning  
 
Budget är framtagen av Trafikverket utifrån prisläge i januari 2022. Enligt avtalsförslaget finansierar 
Trafikverket 60 % av kostnaden och Oskarshamns kommun 40 % (10, 4 Mkr). Fördelningen är 
förhandlad med Trafikverket och baseras på bedömd nytta för respektive part. Medel för att 
genomföra åtgärderna förväntas finnas tillgängliga hos Trafikverket 2027/2028. Kommunen har i 
dagsläget inte namngett investeringsprojektet och det saknas anvisade medel för kommunens 
medfinansiering i nuvarande budget. Kommunen blir dock betalningsansvarig först i samband med 
att projektet slutredovisas. 
 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Avtalet innebär att korsningen mot Saltvik blir av högre standard rent säkerhetsmässigt, vilket torde 
gynna även de barn och unga som är medpassagerare i passerande fordon. Det kommer också att 
bli möjligt att på ett säkert sätt ta sig med cykel från Saltvik till Stensjöby. Boende i Saltvik, såväl 
barn som vuxna, kommer också kunna använda de hållplatser för kollektivtrafik som finns i höjd med 
Glabovägen, genom att passera E22 i en planskild gc-port. Detta, tillsammans med att hållplatserna 
anpassas till gällande standard, kommer att göra det både enklare, säkrare och mer bekvämt att 
resa kollektivt. Planerad åtgärd ligger i linje med kommunens ambition att utvecklas hållbart ur 
ekonomiskt- socialt och miljömässigt hänseende. 

Ärendets behandling 
I ett tjänsteutlåtande, 2023-01-19, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås enligt följande:  
 
- Medfinansieringsavtalet mellan Trafikverket och Oskarshamns kommun gällande 

korsningsåtgärd och cykelväg vid E22/Saltvik Oskarshamns kommun godkänns.  

- Oskarshamns kommun ska bekosta åtgärderna i enlighet med medfinansieringsavtalet och 
kommunstyrelsen får i uppdrag att i kommande verksamhetsplaner inkludera dessa i drifts- och 
investeringsbudgetarna.  

Dagens sammanträde 
Utvecklingschef Ulrika Zetterberg redogör för ärendet och svarar på frågor.  
 
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kansli- och utvecklingsenheten och finner att 
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2023-01-19, kansli- och utvecklingsenheten  
Bilaga: Medfinansieringsavtal  
 
 
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 20 

    Kommunstyrelsens arbetsutskott 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-24 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 17  Dnr KS 2022/001226-2 

Svar på revisionsrapport - granskning av långsiktig 
samhällsplanering i Oskarshamns kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till 
kommunstyrelsen 
Yttrandet från kansli- och utvecklingsenheten godkänns och översänds till Oskarshamns kommuns 
revisorer som kommunstyrelsens svar på åtgärdsförslag i samband med granskning av 
Oskarshamns kommuns långsiktiga samhällsplanering. 

Ärendet 

Bakgrund 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oskarshamns kommun har PwC genomfört en 
granskning av kommunens långsiktiga samhällsplanering. Granskningens syfte 
är att fastställa om kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden säkerställer att 
den långsiktiga samhällsplaneringen sker på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig 
intern kontroll. Resultat från granskningen sammanfattas i en rapport. Rapporten omfattar 
iakttagelser och förslag på åtgärder. Utifrån genomförd granskning är den samlade bedömningen att 
kommunstyrelsen inte helt säkerställer att den långsiktiga samhällsplaneringen sker på ett 
ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Arbete som berör 
samhällsbyggnadsnämndens ansvar bedöms emellertid i allt väsentligt säkerställda på ett 
ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. 
 
Revisorerna vill ha kommunstyrelsens svar med redogörelse av vad man avser göra för att åtgärda 
påpekanden senast den 31 januari 2023.  
 
På tre av totalt fem revisionsfrågor görs bedömningen att kommunstyrelsen endast delvis arbetar på 
ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll, se nedan. 
 

 Revisionsfrågor Ja Delvis 

1. Finns det långsiktiga strategiska planer för 
samhällsplanering? 

    X 

2. Grundar sig flerårsplaneringen på väl underbyggda analyser 
och framtidsbedömningar/omvärldsanalys? 

X  

3. Finns alternativ, olika scenarier och handlingsberedskap 
inbyggda i planerna? 

   X 

4. Är planeringsprocessen utformad så att förankring och 
delaktighet uppnås? 

X  

5. Finns det en effektiv koppling mellan den övergripande 
planeringen och de underliggande processerna för program 
och detaljplanering, investering och exploatering? 

  X 

 

  



     

    PROTOKOLL Sida 21 

    Kommunstyrelsens arbetsutskott 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-24 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 17 fortsättning  

Yttrande från kansli- och utvecklingsenheten 

Nedan listas revisorernas förslag på åtgärder utifrån iakttagelser från granskningen (kursiv text) 
samt därefter kansli- och utvecklingsenhetens bemötande av förslaget. 
 
Kontinuerlig utveckling av översiktsplanen och andra planer inom områden vilka är centrala för 
samhällsplaneringen i enlighet med bestämmelserna i plan- och bygglagen 

 
I februari 2023 är förhoppningen att en ny översiktsplan kommer att antas av kommunfullmäktige. 

Antagandet görs i samband med en ny mandatperiod. Planperioden för översiktsplanen sträcker sig 

till 2030 med aktualisering i en s.k. planeringsstrategi med två års mellanrum.  

 
Upprätta dokument som beskriver hur intentionerna i översiktsplanen ska genomföras eller 
motsvarande i syfte att tydliggöra prioriteringar och ge en ökad transparens 

 
I ett förslag till genomförandeplan som tagits fram i anslutning till översiktsplanen, beskrivs insatser 

för att förverkliga de hållbara utvecklingsstrategierna och viljeinriktningarna i översiktsplanen. 

Förhoppningen är att genomförandeplanen kommer att antas av kommunfullmäktige samtidigt som 

översiktsplanen. Åtgärderna i genomförandeplanen kommer sedan att tas upp för politiskt beslut i 

samband med den årliga budgetprocessen med tillhörande verksamhetsplaner.  

 
Aktuell fördjupad analys av befolkningsutvecklingen för bedömning av bostadsförsörjning och behov 
av kommunal service  

 
Det finns numera lagkrav på att en kommun ska revidera sitt bostadsförsörjningsprogram inför varje 
ny mandatperiod. Att så görs i Oskarshamns kommun säkerställs då denna punkt finns med i ovan 
nämnda förslag till genomförandeplan. Bostadsförsörjningsprogrammet kommer att omfatta förnyad 
och fördjupad statistik över befolkningsutveckling och demografi, kopplat till behov av nya bostäder. 
En uppföljning av arbetet kommer att göras på årsbasis. Vidare kommer kommunstyrelsen på ett 
mer samordnat och ändamålsenligt sätt hantera statistik som ligger till grund för behov av kommunal 
service, bostäder etc. 
 
Slutföra beredningen av förslaget till översiktsplan för att ha ett aktuellt dokument som kopplar ihop 
den övergripande planeringen med de underliggande processerna på ett tydligare sätt 

 
Ingen ytterligare beredning krävs för att kommunfullmäktige ska kunna anta översiktsplanen vid 
sammanträdet i februari 2023. 
 

Konsekvenser för barn och unga 

Detta svar bemöter på ett konkret sätt de förslag som gjorts i samband med granskning av 
kommunens långsiktiga samhällsplanering. Till grund för arbetet ligger den översiktsplan som har en 
planperiod fram till år 2030. Översiktsplanen tar sikte på en långsiktigt hållbar utveckling av 
kommunen, men med en tydlig vision om ett ökat antal invånare under samma tid. Att så sker är 
viktigt för att säkerställa att människor som idag är barn och unga, ska kunna bo, utbilda sig, arbeta 
och ha en rik fritid i Oskarshamns kommun när de blir vuxna. Svaret förväntas därför enbart ha 
positiva konsekvenser för barn och unga. 
  
 

 

  



     

    PROTOKOLL Sida 22 

    Kommunstyrelsens arbetsutskott 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-24 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 17 fortsättning  

Ärendets behandling 
I ett tjänsteutlåtande, 2023-01-18, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås att yttrandet från 
kansli- och utvecklingsenheten godkänns och översänds till Oskarshamns kommuns revisorer som 
kommunstyrelsens svar på åtgärdsförslag i samband med granskning av Oskarshamns kommuns 
långsiktiga samhällsplanering. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingschef Ulrika Zetterberg redogör för ärendet.  
 
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kansli- och utvecklingsenheten och finner att 
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-01-18, kansli- och utvecklingsenheten  
Revisionsrapport med tillhörande missiv, Långsiktig samhällsplanering i Oskarshamns kommun 
 
 
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 23 

    Kommunstyrelsens arbetsutskott 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-24 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 18  Dnr KS 2022/001259-2 

Remiss om Regional vattenförsörjningsplan för 
Kalmar län - yttrande 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till 
kommunstyrelsen 
Yttrandet från kansli- och utvecklingsenheten, enligt bilaga 2, godkänns och översänds till 
Länsstyrelsen i Kalmar län som Oskarshamns kommuns yttrande över förslag till reviderad regional 
vattenförsörjningsplan för Kalmar län. 

Ärendet 
Länsstyrelsen i Kalmar län har tagit fram en reviderad regional vattenförsörjningsplan, bilaga 1. 
Planen fokuserar främst på länets dricksvattenförsörjning men lyfter även vattenförsörjningen i stort. 
Den regionala vattenförsörjningsplanen ska utgöra underlag för planläggning och beslut som kan 
påverka vattentillgången i länet i ett flergenerationsperspektiv. Sista dag för att yttra sig över 
förslaget, är den 31 januari 2023. 

Bakgrund 

Enligt den nu reviderade vattenförsörjningsplanen, nyttjades totalt ca 60 miljoner m3 sötvatten i länet 
år 2015. En fjärdedel av denna volym användes till produktion av dricksvatten till hushållen. Under 
ett år nyttjades med andra ord 15 miljoner m3 rent vatten för att försörja invånarna i länet med 
dricksvatten. Drygt hälften användes till industrin. Vattenförbrukning inom samtliga sektorer 
förväntas öka, likaså befolkningsmängden. Den maximala uttagsmöjligheten av vatten från de 
utpekade regionalt viktiga vattenresurserna är totalt ca 83 miljoner m3. Jämfört med förbrukningen 
på ca 60 miljoner m3 finns det med andra ord marginal idag att tillgodose vattenbehovet i länet.  
 
Trots detta finns betydande utmaningar och risker som måste hanteras för att även i framtiden 
kunna förse länet med vatten. Utmaningarna är starkt kopplade till ett framtida klimat med bland 
annat fortsatta torrår, längre växtsäsong och otillräcklig naturlig grundvattenbildning. Landskapet 
idag är betydligt torrare än vad det har varit. Sedan 1800-talet har stora landskapsområden 
avvattnats för att få mer odlingsbar mark och en ökad skogsproduktion. I södra Sverige har den 
ursprungliga våtmarksarealen minskat med upp till 90 % på grund av utdikning och sjösänkning. I en 
nationell jämförelse har sydöstra Sverige större risk för torka och vattenbrist än andra delar av 
landet. 
 
Medvetenheten kring vattenförsörjning har ökat betydligt sedan vattenbristen 2016 och torkan 2018. 
Länsstyrelsen i Kalmar län har under senare år fokuserat sitt arbete kring vattenbrist och torka inom 
tre områden; vattenfördröjande åtgärder, lantbrukets vatten och vattenbesparing. Mellan 2018 och 
2022 har ca 22 miljoner kr delats ut till olika projekt i länet. Det finns numera även stöd med fokus på 
restaurering och anläggning av våtmarker. År 2018 infördes våtmarker som ett eget bidragsområde 
inom LONA. Målsättningen med LONA Våtmarksstöd är att stimulera projekt som bidrar till att öka 
tillskottet till grundvattnet eller som stärker landskapets egen förmåga att hålla och balansera 
vattenflöden. Dessa effekter gynnar inte enbart dricksvattenförsörjning utan även klimat, skogs- och 
lantbruk, biologisk mångfald mm. 
 
  



     

    PROTOKOLL Sida 24 

    Kommunstyrelsens arbetsutskott 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-24 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 18 fortsättning  
 
För Sveriges del väntas klimatförändringarna bidra till fler återkommande torrperioder samt högre 
frekvens av extrem nederbörd. Vidare förväntas vintersäsongen bli kortare med mindre snö och is. 
Flertalet studier och utredningar pekar på att klimatförändringarna kommer att innebära stora 
utmaningar kopplat till Sveriges – och Kalmar läns – vattenförsörjning. För den allmänna 
vattenförsörjningen ses i ett förändrat klimat ökade risker kopplat till både vattentillgång och 
vattenkvalitet. Vattenförsörjningsplanen presenterar förslag på framtida arbete på kommunal, 
regional och nationell nivå samt för länets olika näringssektorer i syfte att säkerställa en långsiktigt 
säkrad vattenförsörjning. Exempel på arbete som föreslås på kommunal nivå är bland annat 
upprättande av kommunala vattenförsörjningsplaner, klimatanpassning genom ex. vattenfördröjande 
åtgärder, krisberedskap och riskhantering.  

Kansli- och utvecklingsenhetens yttrande 
Yttrande från kansli- och utvecklingsenheten framgår av bilaga 2. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
För att barn och unga ska kunna leva gott i Kalmar län och Oskarshamns kommun krävs att vi som 
idag är vuxna tar ansvar för bland annat en långsiktigt hållbar vattenförsörjning, vilket är avsikten i 
detta yttrande.  

Ärendets behandling 
I ett tjänsteutlåtande, 2022-12-08, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås att Yttrandet från 
kansli- och utvecklingsenheten godkänns och översänds till Länsstyrelsen i Kalmar län som 
Oskarshamns kommuns yttrande över förslag till reviderad regional vattenförsörjningsplan för 
Kalmar län. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingschef Ulrika Zetterberg redogör för ärendet.  
 
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kansli- och utvecklingsenheten och finner att 
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-12-08, kansli- och utvecklingsenheten  
Bilaga: Yttrande från kansli- och utvecklingsenheten  
Bilaga: Reviderad regional vattenförsörjningsplan 
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 25 

    Kommunstyrelsens arbetsutskott 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-24 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 19  Dnr KS 2023/000091-1 

Uppföljning av socialnämndens budget 2023 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Informationen noteras som mottagen.  

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade inom ramen för ärendet Nämnds åtgärder vid konstaterad/befarad 
budgetavvikelse, 2022-12-14, § 282, enligt följande:  
 
- Kommundirektörens redovisning och föreliggande förslag till arbetssätt för att följa 

socialnämndens budget godkänns.  
- Kommunstyrelsen noterar information och åtgärdsplan från Socialnämnden som mottagen. 

Underlagen skall återkommande redovisas och uppdateras i enlighet med kommundirektörens 
förslag. 

 

Kommundirektörens förslag till arbetssätt 

- Under inledningen, och så länge båda nämnderna känner att det är meningsfullt, kommer 
förvaltningens ekonomi att diskuteras på KSAU minst en gång i månaden. Socialchef, ekonom, 
berörda områdeschefer och SN:s presidie deltar. Utgångspunkten för samverkan är 
månadsuppföljningar och de åtgärder som redovisas(bilaga) samt hur olika nyckeltal utvecklar 
sig. Resultaten av denna samverkan utgör beslutsunderlag för beslut av SN och/eller socialchef 
om nya eller utökade åtgärder för att nå budget i balans. Ärendet bereds av KSO, SNO, 
Kommundirektör och Socialchef.  

  
- Kommunstyrelsens ekonomiavdelning omfördelar under 2023 mer tid för socialförvaltningens 

ekonomi. TF Ekonomichef kommer tillsammans med förvaltningens ekonom bistå 
områdeschefer och ledning med att följa upp och utreda olika avvikelser.  

 
- Att mäta är att veta. Socialförvaltningen tar nu fram olika nyckeltal för att bättre följa och kunna 

redovisa avvikelser. Det är ett långsiktigt arbete men målet är att hitta några nyckeltal som kan 
fungera som beslutsunderlag för snabba åtgärder och beslut. 

Dagens sammanträde 
Socialchef Cecilia Wahlström och förvaltningsekonom Matilda Gren för en dialog med 
arbetsutskottet om uppföljning av socialnämndens ekonomi för en budget i balans, detta genom 
kommunstyrelsens uppdrag utifrån uppsiktsplikten och det beslut som tagits i kommunstyrelsen 
2022-12-14, § 28. 
 
- Dialog om vad som faller inom kommunstyrelsens uppdrag respektive socialnämndens uppdrag.  
- Information om förändringar i exempelvis månadsuppföljningen inom socialnämnden där 

verksamhetscheferna görs mer delaktiga  
- Uppdrag till SN i budgetbeslutet från kommunfullmäktige 
- Överskådlighet i uppföljningen, exempelvis färgmarkeringar som visar status 
- Konsekvensbeskrivningar om vad åtgärder leder till/förväntas leda till 
- Vilket stöd kan kommunstyrelsen ge - följa upp stödet  
 
Arbetet framåt ska vidare utgå från det arbetssätt som beslutades av KS 2022-12-14, enligt ovan.  



     

    PROTOKOLL Sida 26 

    Kommunstyrelsens arbetsutskott 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-24 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 19 fortsättning  

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

Beslutsunderlag 
KS 2022-12-14, § 282 
 

Skickas till  
Socialchefen  
Förvaltningsekonomen SF 
 
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 27 

    Kommunstyrelsens arbetsutskott 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-24 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 20  Dnr KS 2022/000741-5 

Svar på motion nr 3/22 - Stopp för stora barngrupper! 
Inför maxtak för barngruppernas storlek 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Motion 3/22 besvaras med hänvisning till yttrandet från bildningsnämnden.  
 

Reservation  

Ingemar Lennartsson (KD) och Leif Axelsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande.  

Ärendet 
I motion inskickad av Rebecka Englund (KD) föreslås att det införs ett maxtak för barngruppernas 
storlek baserat på aktuell forskning kring barns välmående i förskolan.  

Yttrande från bildningsnämnden  
Bildningsnämnden anser att motionen belyser en viktig faktor, barngruppernas storlek, i vad som 
påverkar barnens förskoletid. Nedan följer en kortare presentation av aktuell forskning följt av en 
beskrivning av situationen i Oskarshamns kommuns förskolor idag. Yttrandet avslutas med 
nämndens slutsatser.  

Forskning om barngruppers storlek  

Det finns enligt forskning (Skolverket, 2016, Vetenskapsrådet, 2015, Åsén,2020, Samuelsson, 
Sheridan & Williams, 2016) en rad faktorer som samspelar och är viktiga att ta hänsyn till vid 
sammansättningen av barngrupper i förskolan. Personalens utbildning och kompetens är den 
viktigaste kvalitetsfaktorn i förskolan, men även personaltätheten relaterat till antal barn, barnens 
socioekonomiska förhållanden och den fysiska miljön (såsom lokalernas storlek och miljöns 
utformning) är faktorer som påverkar vad som kan anses vara en lämplig storlek på barngruppen. 
 
Skolinspektionens granskning (2017) visade bland annat att: Storleken på barngruppen och 
personaltäthet hade betydelse, ju högre antal barn och ju fler antal barn per vuxen det var i de 
observerade studierna, desto mindre uppmärksamhet och tillsyn gav personalen barnen. 
Sammanfattningsvis visade studien dock att personaltätheten hade en större betydelse för kvaliteten 
är storleken på barngruppen samt att det finns andra faktorer som arbetets organisering, 
ansvarsfördelning, den fysiska miljön, personalen kompetens, kunnande och förhållningssätt till 
uppdraget. 
 
Skolverkets rapport (2017) kommer bland annat fram till att det finns begränsad forskning om hur 
barngruppernas storlek är relaterad till barns hälsa och förmåga att knyta långvariga relationer samt 
hur barnens vistelsetid i förskolan påverkar deras välmående, lärande och utveckling på lång sikt. 
Inom pedagogisk forskning har man dock kommit fram till, att på förskolor med låg kvalitet och 
bristande kompetens hos arbetslaget blir antalet barn per barngrupp en mer avgörande faktor. 
  



     

    PROTOKOLL Sida 28 

    Kommunstyrelsens arbetsutskott 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-24 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 20 fortsättning  

Nuläge i Oskarshamns kommuns förskolor  

Som motionären lyfter, är Skolverkets riktmärke för barngruppers storlek för barn i 1 – 3 års ålder 6 – 
12 barn per grupp och i åldern 4 – 5 år är riktmärket 9 – 15 barn per grupp. Av förskolans allmänna 
råd framgår att det är av särskild stor vikt att de yngsta barnen ingår i mindre grupper. (Allmänna råd 
förskolan, rev 2016). Barngrupperna i Oskarshamns kommuns förskolor varierar i omfattning och är 
enligt statistik från SCB per den 15 oktober 2021 fördelat som följer: 12 barn per barngrupp i åldern 
1-3 år samt 14,6 barn per barngrupp i åldern 4-5 år. Nedan diagram visar barngruppernas storlek 
baserat på SCB:s statistik mellan åren 2018-2021. 
 
 
Antalet barn i barngrupperna står i relation till statsbidraget för mindre barngrupper eftersom det 
genererar fler pedagoger som därför kan dela barngruppen i mindre grupper under större delen av 
dagen. Statsbidraget för mindre barngrupper upphörde den 31 december 2021 och en ny utformning 
av statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder innebar en bidragsram till varje kommun där en 
strävan ska vara att sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med 
Skolverkets riktmärken. För Oskarshamns kommun innebar denna förändring en stor minskning av 
statsbidraget och enligt egen statistik från mars 2022 går det 18,4 barn per avdelning. Under tiden 
som statsbidraget för mindre barngrupper fanns så utvecklades ett positivt arbetssätt där 
barngruppen/avdelningen delade upp sig i mindre grupper samt att på ett bättre sätt utnyttja både 
inne- och utemiljön. Det är ett framgångsrikt arbetssätt då bland annat dialogen med varje barn blir 
starkare. Det är också ett arbetssätt som vi strävar efter att behålla. 
 
Det är positivt att lokalutredningen ligger till grund för politiska beslut vilket innebär utökad lokalyta till 
förskolan. 

Slutsatser  

Bildningsnämnden anser i likhet med motionären att barngruppernas storlek behöver minska. Inte 
minst genom ökad personaltäthet. Det bör sägas att i den forskning som finns, definieras inte 
barngruppernas storlek utifrån siffror då det inte heller varit forskningens ambition. Förvaltningen 
tycker därför inte att det är aktuellt att sätta något specifikt maxtak för antal barn per grupp. 
Skolverkets intervall är istället det som förvaltningen anser att barngruppernas storlek i 
Oskarshamns kommuns förskolor bör ligga inom. För att kommunens förskolor ska hålla god kvalitet 
är det också viktigt med kompetensförsörjning och att öka antalet legitimerade förskollärare. Antal 
barn per grupp och antal barn per pedagog styrs av tilldelad budget. En förändring av tilldelad 
budget påverkar därför antal barn per grupp och pedagog. Även tilldelning av statsbidrag kan 
påverka storleken på barngrupperna. För att kunna ha färre barn per grupp och pedagog samt hålla 
god kvalitet på utbildningen kommer mer ekonomiska resurser att behöva tilldelas. 

Konsekvenser för barn och unga 

Det är positivt för barn i förskolan att ingå i mindre barngrupper och möta utbildade kompetenta 
förskollärare och arbetslag.   

Ärendets behandling 
I ett tjänsteutlåtande, 2023-01-18, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås att motionen 
besvaras med hänvisning till yttrandet från bildningsnämnden.  
 

 

  



     

    PROTOKOLL Sida 29 

    Kommunstyrelsens arbetsutskott 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-24 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 20 fortsättning  

Dagens sammanträde 
Ingemar Lennartsson (KD) och Leif Axelsson (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Ordföranden meddelar att det finns två förslag till beslut, förslaget från kansli- och 
utvecklingsenheten och yrkandet från Ingemar Lennartsson (KD) och Leif Axelsson (SD), och att 
dessa ska prövas mot varandra. Arbetsutskottet godkänner denna propositionsordning.  
 
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att arbetsutskottet beslutar bifalla förslaget 
från kansli- och utvecklingsenheten och avslå yrkandet från Ingemar Lennartsson (KD) och Leif 
Axelsson (SD).  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande kansli- och utvecklingsenheten 2023-01-18 
Bildningsnämnden 2022-11-16 § 105 
Motion 3/11 
 
 
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 30 

    Kommunstyrelsens arbetsutskott 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-24 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 21  Dnr KS 2022/000742-5 

Svar på motion 4/22 - Uppvärdera våra 
undersköterskor 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Motion 4/22 bifalls med hänvisning till yttrandet från socialnämnden.  

Ärendet 
I motion inskickad av Rebecka Englund (KD) och Ingemar Lennartsson (KD) föreslås att kommunen 
utreder möjligheten att ta bort städning från utbildade undersköterskors arbetsuppgifter och låta 
denna uppgift skötas av icke utbildad vårdutbildad personal i syfte att avlasta undersköterskor och 
erkänna deras särskilda medicinska yrkeskompetens  

Yttrande från socialnämnden  
Den demografiska utvecklingen med fler äldre innebär att vård- och omsorgsinsatserna kommer att 
öka inom de närmaste åren vilket kräver ökade personalresurser. Ny personalstruktur måste skapas, 
för att klara den dagliga bemanningen och även för att möta framtidens behov. Ett förslag på strategi 
för personalförsörjning inom Äldreomsorgen håller på att arbetas fram i samverkan med 
Bemanningsenheten, HR-avdelningen samt Kommunal. 
 
Socialförvaltningen ställer sig positiv till att fortsatt utreda förutsättningarna för att kunna ta bort 
städning från utbildade undersköterskor och låta denna uppgift istället skötas av servicepersonal. 
 

Konsekvenser för barn och unga 

Fortsatt utredning bedöms inte få konsekvenser för barn och unga.   

Ärendets behandling 
I ett tjänsteutlåtande, 2023-01-18, från kansli-och utvecklingsenheten föreslås att motion 4/22 bifalls 
med hänvisning till yttrandet från socialnämnden. 

Dagens sammanträde 
Ingemar Lennartsson (KD) och Leif Axelsson (SD) yrkar bifall till förslaget.  
 
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande kansli- och utvecklingsenheten 2023-01-18 
Socialnämnden 2022-09-28 § 95 
Motion 4/22 
 
 
  



     

    PROTOKOLL Sida 31 

    Kommunstyrelsens arbetsutskott 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-24 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 22  Dnr KS 2022/000754-4 

Svar på motion nr 5/22 - Mer fotvård till äldre 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Motion 5/22 besvaras med hänvisning till socialnämndens yttrande samt beslut (SN 2022-09-28, § 
96).  

Ärendet 
I motion inskickad av Michael Erlandsson (SD) föreslås att kommunen utreder om och på vilket sätt 
man skulle kunna bistå äldreboenden i kommunen med fotvårdsstolar samt att kommunen utreder 
hur man kan stärka våra äldres möjligheter att ta del av medicinsk fotvård.  

Yttrande från socialnämnden 
Det finns fotvårdsstolar på några äldreboenden i kommunen. Flera av våra brukare tar redan idag 
emot medicinsk fotvård ute på våra boenden. Våra medarbetare är då behjälpliga med att boka 
utifrån brukarens/anhörigas önskemål samt behov. 
 
Socialnämnden beslutade också 2022-09-28 § 96 att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda 
följande frågor:  

 Vilka boenden har fotvårdsstolar?  

 I vilken utsträckning används fotvårdsstolarna?  

 Hur ser behovet ut?  

Konsekvenser för barn och unga 

Fortsatt utredning bedöms inte få konsekvenser för barn och unga.   
 

Ärendets behandling 
I ett tjänsteutlåtande, 2023-01-18, från kansli-och utvecklingsenheten föreslås att motion 5/22 
besvaras med hänvisning till socialnämndens yttrande samt beslut (SN 2022-09-28, § 96).  

Dagens sammanträde 
Leif Axelsson (SD) och Ingemar Lennartsson (KD) yrkar bifall till motionen.  
 
Ordföranden meddelar att det finns två förslag till beslut, förslaget från kansli-och 
utvecklingsenheten och yrkandet från Leif Axelsson (SD) och Ingemar Lennartsson (KD), och att 
dessa ska prövas mot varandra. Arbetsutskottet godkänner propositionsordningen.  
 
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att arbetsutskottet beslutar bifalla förslaget 
från kansli- och utvecklingsenheten och avslå yrkandet från Ingemar Lennartsson (KD) och Leif 
Axelsson (SD).  



     

    PROTOKOLL Sida 32 

    Kommunstyrelsens arbetsutskott 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-24 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 22 fortsättning  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande kansli- och utvecklingsenheten 2023-01-18 
Socialnämnden 2022-09-28 § 96 
Motion 5/22 
 
 
 
  



     

    PROTOKOLL Sida 33 

    Kommunstyrelsens arbetsutskott 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-24 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 23  Dnr KS 2022/000780-3 

Svar på motion nr 6/22 - En levande skärgård 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Motion nr 6/22 avslås med hänvisning till yttrandet från kansli- och utvecklingsenheten.  

Ärendet 
Representant i KF har i motion yrkat att kommundirektören får i uppdrag att sätta ihop en grupp som 
aktivt driver frågan kring relevanta åtgärder och forskning gällande problematik med spigg, samt 
undersöka möjligheten till extern och intern finansiering av forskning och åtgärder. Motionen 
beskriver en problematik med att spigg konkurrerar ut många fiskarter. Spiggen äter både 
djurplankton och rovfiskars larver samt små kräftdjur. När kräftdjuren minskar i antal ökar istället 
mängden trådalger som kräftdjuren annars äter. Trådalgerna försämrar möjligheten för fiskyngel att 
växa i en skyddad miljö. I motionen nämns också de vikar som utretts i samband med det s.k. VIK-
valet. Totalt har 11 stycken vikar valts ut och prioriterats med avseende på bland annat problematik 
med övergödning och igenväxning. Av motionen framgår att arbetet med vikarna med fördel kan 
samordnas med det i motionen föreslagna arbetet med spigg, samt att ett samarbete bör etableras 
med Sveriges lantbruksuniversitet, Linnéuniversitetet, Stockholms universitet och andra aktörer inom 
området. Exempel på externa medel som nämns är riktade EU-medel i regeringens Havs-, fiskeri- 
och vattenbruksprogram för perioden 2021-2027.  

Bakgrund 

Uppgiften att driva vidare frågan om de prioriterade vikarna ligger på kommunens vattengrupp. 
Vattengruppens roll är att hjälpa till att hitta lämpliga externa medel att söka, samt att dessa 
eventuellt kan kompletteras med en kommunal medfinansiering. 

Yttrande från kansli- och utvecklingsenheten 

Idén att Oskarshamns kommun agerar motor i ett forskningsbetonat arbete kring Östersjön generellt 
och spigg mer specifikt är attraktivt ur flera hänseenden. Östersjön har stor betydelse för djur- och 
växtliv, men även för det rörliga friluftslivet, turismen och båtlivet samt utgör även genom fisket 
grunden för de kulturmiljövärden och boendemiljöer som finns i kommunens skärgård. Att 
ekosystemen i Östersjön fungerar är emellertid en fråga betydligt större än Oskarshamns 
geografiska avgränsning. Östersjöns miljöproblem är kända sedan lång tid. Att de trots det inte 
åtgärdats vittnar om problemens komplexitet och resurskrävande natur. Av motionen framgår inte 
tydligt vad den forskning som föreslås ska leda till. Därför går det inte heller att göra en adekvat 
bedömning av resursmässiga och ekonomiska konsekvenser av att genomföra förslaget. Mot 
bakgrund av den ekonomiska utmaning som kommunen står inför, anser kansli- och 
utvecklingsenheten därför att det är motiverat att avslå motionen. 
 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Att arbeta med frågor som på olika sätt bidrar till att nå de svenska och globala miljömålen är viktigt, 
i synnerhet för unga och barn. Det övergripande målet för svensk miljöpolitik (generationsmålet) är 
att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att 
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Eftersom omfattningen av den 
forskning som föreslås i motionen inte är tydligt angiven, går det inte att bedöma konsekvenserna av 
att avslå motionen. Alla åtgärder som genomförs för att förbättra miljön i Östersjön är av naturliga 
skäl bra även för barn och unga. 



     

    PROTOKOLL Sida 34 

    Kommunstyrelsens arbetsutskott 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-24 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 23 fortsättning  

Ärendets behandling 
I ett tjänsteutlåtande, 2022-10-21, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås att motion nr 6/22 
avslås med hänvisning till yttrandet från kansli- och utvecklingsenheten.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kansli- och utvecklingsenheten, 2022-10-21 
Motion 6/22  
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 35 

    Kommunstyrelsens arbetsutskott 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-24 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 24  Dnr KS 2022/000782-4 

Svar på motion nr 7/22 - Flyttbara trädgårdar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Motion nr 8/22 avslås med hänvisning till yttrandet från kansli-och utvecklingsenheten. 

Ärendet 
Representant i KF har i motion 7/22 yrkat att kommundirektören får i uppgift att – tillsammans med 
BUN och TN - ta fram en plan och ett underlag till beställning av en s.k. flyttbar trädgård samt 
därutöver undersöka de finansiella förutsättningarna för en sådan. En flyttbar trädgård utgör enligt 
vad som framgår av motionen, en scen uppbyggd av flyttbara moduler som kan fyllas med 
trädgårdsinspiration i olika teman. Den flyttbara trädgården syftar i att möjliggöra tematrädgård i hela 
kommunen och också utgöra en informations- och inspirationskälla. Projektet bör enligt motionen 
hanteras genom en upphandling och uppdragsgivare bör vara BUN, TN och KS. 

Yttrande från kansli- och utvecklingsenheten 

Kansli- och utvecklingsenheten ställer sig generellt positiv till idén, som är både intressant och 
nyskapande. Vi ser möjligheter med att göra tillfälliga platsförstärkningar och lyfta fram olika 
geografiska områden men också koppla ihop åtgärden med olika informationsinsatser eller liknande 
och eventuellt också förstärka åtgärden med olika lokala initiativ. Utsmyckning med grönska skapar 
mötesplatser, för såväl vuxna som för unga och barn, något som bidrar till kommunens hållbara 
utveckling. Kansli- och utvecklingsenheten är trots detta tveksam till om en sådan åtgärd är 
motiverad i närtid med anledning av de ekonomiskt utmanande tider som kommunen står i färd att 
möta. Troligt är, att åtgärden utöver själva investeringen, också är förknippad med administrativa 
kostnader och driftkostnader, vilket ytterligare förstärker kansli- och utvecklingsenhetens 
ställningstagande. I Oskarshamns stad och i kommunens övriga tätorter, finns gott om områden med 
plats för permanenta trädgårdsinstallationer, ex. i parker och vid torg. Kansli- och 
utvecklingsenheten bedömer att förslaget med mobila lösningar potentiellt gör mer samhällsnytta i 
större städer med högre grad av förtätning. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Beslutet att avslå motionen förväntas inte medföra negativa konsekvenser av betydelse för barns 
och ungas möjligheter att leva, lära och bo i Oskarshamns kommun.  

Ärendets behandling 
I ett tjänsteutlåtande, 2023-01-18, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås att motion nr 8/22 
avslås med hänvisning till yttrandet från kansli-och utvecklingsenheten. 

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

§ 24 fortsättning  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kansli-och utvecklingsenheten 2023-01-18  
Motion 7/22 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 25  Dnr KS 2022/000785-2 

Svar på motion nr 8/22 - Undersök gamla soptippen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Motion nr 8/22 besvaras med hänvisning till yttrandet från kansli-och utvecklingsenheten.  

Ärendet 
Representant i KF har i motion yrkat att kommundirektören får uppdraget att ta fram ett underlag 
som ger kunskap kring markförhållanden vid Fredriksbergs deponi och förutsättningar att använda 
marken. Området där den gamla deponin ligger har enligt motionen ett läge som är viktigt för 
kommunens utveckling. Motionen framför också att kommunen har ett ansvar att åtgärda deponins 
negativa miljöpåverkan i synnerhet med anledning av dess närhet till Döderhultsbäcken. Motivering 
till motionen är med andra ord såväl ur ett miljöperspektiv som ur ett utvecklingsperspektiv. Motionen 
lyfter också möjligheten att gräva bort avfallet och deponera det på Storskogens avfallsanläggning 
då det finns en öppen deponi där sedan hamnsaneringen. 
 

Bakgrund 

En miljöbedömning av Fredriksbergs deponi, daterad 2017-12-12 (rev. 2018-06-07) biläggs detta 
tjänsteutlåtande. Nämnda miljöbedömning sammanfattas nedan. 
 
Vid Fredriksbergs deponi pågick verksamhet mellan 1955 och 1978. Deponin innehåller bland annat 
industri- och hushållsavfall, latrin, byggavfall, schaktmassor, rivningsavfall, slam från reningsverk, 
samt farligt avfall (kromhydroxidslam och slam innehållande zink, koppar och nickel). Under slutet av 
1970-talet täcktes deponin över med schaktmassor av lera och morän utifrån då gällande krav. 
Området används idag för olika typer av rekreation och fritidsaktiviteter såsom baseboll och 
bågskytte. Området används också av MC-klubben och fågelklubben. 
 
I samband med övertäckningen anlades ett dräneringsdike för uppsamling av lakvatten från 
deponerat avfall. Lakvatten som samlas in i dräneringsdiket leds via en pumpstation vid Fredriksberg 
till Ernemars reningsverk och behandlas där. Eftersom deponin saknar en tät bottenkonstruktion går 
det inte att utesluta att en del lakvatten sprids även till grundvatten och till Döderhultsbäcken. 
Deponin har bland annat genomgått undersökningar och riskklassningar enligt MIFO fas 1 och fas 2. 
Kontroll har också genomförts sedan 1970-talet genom ett upprättat kontrollprogram. Deponin har 
klassats i riskklass 2, där riskklass 4 innebär liten risk och riskklass 1 mycket stor risk för människors 
hälsa och miljön. Deponin innehåller avfall som efter provtagning konstaterats utgöra farligt avfall. I 
flera fall har deponin en mäktighet på mer än 8 m. Deponigasbildning har inte undersökts men kan 
antas förekomma då organiskt avfall deponerats. Omfattningen är troligtvis begränsad då det i 
sammanhanget är länge sedan deponin avslutades och den mer omfattande deponigasbildningen 
borde ha klingat av. Det insamlade lakvattnet bär karaktären av ett lakvatten från en blandad 
hushållsavfallsdeponi vilket bland annat innebär förhöjda halter av klorid och ammonium. Lakvattnet 
bedöms vara lämpligt att även fortsättningsvis ledas till reningsverket. 
 
Slutsatserna av genomförda provtagningar är bland annat att en viss påverkan sker på ytvatten i 
Döderhultsbäcken. Påverkan är dock inte kraftig och bedöms i nuläget inte påverka den kemiska 
eller ekologiska statusen på bäcken. Även grundvattnet utanför själva deponin bedöms i viss mån 
vara påverkat av lakvatten. Grundvattnet i området bedöms emellertid inte vara skyddsvärt. Det är 
främst påverkan på Döderhultsbäcken som bör styra om eventuella åtgärder ska vidtas.  



     

    PROTOKOLL Sida 38 

    Kommunstyrelsens arbetsutskott 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-24 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 25 fortsättning 
 
Åtgärder som föreslås är bland annat utökad täckning och modulering av slänter för att öka 
ytavrinning samt begränsning av inströmmande grundvatten genom dräneringsdiken. Att gräva bort 
deponin anses ur ett kostnadsperspektiv inte vara motiverat mot bakgrund av identifierade risker. 

Yttrande från kansli- och utvecklingsenheten  
Att bygga på avfallsdeponier är problematiskt ur flera aspekter, inte minst geotekniska. Ökad 
belastning på deponier medför också ökad utlakning och ökad risk för spridning av föroreningar. 
Risk för deponigasbildning och ansamling av deponigas i byggnader innebär risker för de människor 
som vistas i området. Att gräva bort deponerat avfall innebär mycket stora kostnader, inte minst för 
schakt och transport, men även återfyllnad av rena massor. Genomförandet av en sådan åtgärd 
medför också risker för ökad utlakning under själva arbetet. Då deponin innehåller organiskt 
hushållsavfall, finns också en viss risk att avfallet inte går att deponera med dagens regelverk. 
Kostnaden för en alternativ behandlingsmetod kan då bli mycket hög. 
 
Med motiveringen ovan anser kansli- och utvecklingsenheten att deponin bör åtgärdas endast med 
hänsyn taget till risker för människors hälsa och miljö på kort och lång sikt och inte med hänsyn till 
framtida exploateringsmöjligheter. Då det i dagsläget finns andra områden för exploatering, är det 
inte motiverat i nuläget att tillstyrka motionen. Kansli- och utvecklingsenheten anser att deponins 
risker och behov av eventuella skyddsåtgärder även fortsättningsvis bör hanteras i samråd med 
kommunens tillsynsmyndighet. Det är emellertid viktigt att riskerna beaktas med utgångspunkt från 
den markanvändning som pågår och planeras att pågå. På sikt ska eventuellt andra åtgärder för 
lakvattenhantering övervägas i samråd med Tekniska kontoret. Reningsmetoder på 
avloppsreningsverk är generellt inte dimensionerade för att omhänderta och rena föroreningar 
typiska för lakvatten.  
 

Konsekvenser för barn och unga 

Deponins påverkan på grundvatten och ytvatten kontrolleras genom ett upprättat kontrollprogram. 
Kommunens tillsynsmyndighet har tillsyn över verksamheten. Att förebygga och minimera riskerna 
på plats förefaller med dagens kunskap vara det alternativ som är mest motiverat, med hänsyn  
taget till den påverkan som kan ske vid en eventuell uppgrävning. Det är emellertid viktigt att beakta 
risker för människor, inklusive barn och unga, som vistas i området utifrån den markanvändning som 
idag sker.  

Ärendets behandling 
I ett tjänsteutlåtande, 2023-01-19, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås att motion nr 8/22 
besvaras med hänvisning till yttrandet från kansli-och utvecklingsenheten.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2023-01-19, kansli- och utvecklingsenheten  
Bilagor: Mifo-blankett, sammanställningar geoteknik, analysrapporter, utökad provtagning, 
slutrapport 
Motion 8/22  
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    2023-01-24 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 26  Dnr KS 2022/000808-5 

Svar på motion 9/22 - Bekämpa almsjukan i 
stadsparken 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige  
Motion 9/22 avslås med hänvisning till tekniska nämndens yttrande.  

Ärendet 
I motion inskickad av Mathias Karlsson (KLP) föreslås att tekniska nämnden får i uppdrag att 
omedelbart upphandla resurser för avverkning av konstaterat insjuknade almar. Avverkningen bör 
ske så att det grövre virket kan tas tillvara och inte enbart blir energi. Att genomföra en översiktlig 
inventering av pågående angrepp i bebyggelsenära miljö på kommunal mark samt att se över hur 
även privata markägare i våra tätorter kan informeras om almsjuka och vad som behöver göras.  

Yttrande från tekniska nämnden  
Tekniska nämnden föreslår att motionen avslås då budgeten är mycket begränsad i tider av 
besparingar. Att då lägga pengar och resurser på en ny och oprövad teknik är inte möjligt.  
 
Konsekvenser för barn och unga 
Förslaget bedöms inte få några konsekvenser för barn och unga.  

Ärendets behandling 
I ett tjänsteutlåtande, 2023-01-18, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås att motion 9/22 
avslås med hänvisning till tekniska nämndens yttrande.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kansli och utvecklingsenheten 2023-01-18 
Tekniska nämnden 2022-12-19 § 109 
Motion 9/22  
 
 
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 40 

    Kommunstyrelsens arbetsutskott 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-24 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 27  Dnr KS 2022/000828-4 

Svar på motion nr 11/22 - En renare skärgård 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Motion 11/22 avslås med hänvisning till kansli- och utvecklingsenhetens yttrande. 

Ärendet 
Representant i KF har i motion föreslagit att kommundirektören får i uppdrag att ta fram en plan för 
renhållning och toaletter i Oskarshamns skärgård samt inkludera städning, sophantering och 
tillgänglighet till toaletter i samband med att turismstrategin aktualiseras. Av motionen framgår att 
nedskräpning i skärgården är ett problem samt att servicen har försämrats. Under vilken tidsperiod 
försämringen har skett, inom vilket område eller i vilken omfattning framgår inte. En jämförelse görs 
även med andra kommuner i vilka servicen förefaller vara bättre än i Oskarshamns kommun. Av 
motionen framgår att kommunen behöver samarbeta med privata fastighetsägare för att förbättra 
service med avseende på avfallshantering och toaletter. 

Bakgrund 

Stora delar av skärgården i Oskarshamns kommun är naturreservat (Misterhults skärgård, området 
runt Ekö samt Storö och Runnö med flera öar). Tillsyn, drift av toaletter samt sophämtning sköts 
därför av Länsstyrelsen i dessa områden.  
 
Oskarshamns kommun äger ett begränsat antal öar i skärgården. Sophämtning och latrintömning 
sker idag på Måsskär, Fläskö och Kiddeholmen. Fastlandets 16 badplatser och fem gästhamnar har 
motsvarande service. Omfattningen av denna service har enligt kommunens fritidskontor, inte 
ändrats på 25 år.  

Yttrande från kansli- och utvecklingsenheten 
Allemansrätten innebär frihet under ansvar. Var och en som är ute och rör sig i naturen har själv en 
skyldighet att sköta sina behov och ta hand om sina sopor så att de inte skapar problem för 
omgivningen. Trots det så förekommer nedskräpning, bland annat i samband med besök i 
skärgården. Ansvaret för att städa upp nedskräpning som inte är möjlig att koppla till någon specifik 
person eller verksamhet faller på kommunen, vilket anges i 4 § gaturenhållningslagen, Lag 
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Nedskräpning som 
beskrivs i rubricerad motion faller därmed på kommunens ansvar. Omfattningen av nedskräpning i 
skärgården har emellertid inte undersökts.  
 
Av de som har behov av toalett och sophämtning i skärgården antas dagbesökare från 
Oskarshamns fastland utgöra den stora andelen. Långväga besökare som är ute en längre tid till 
havs, har vanligtvis båtar som är utrustade med någon sorts toalettlösning. Vid avsedda gästhamnar 
har de bland annat möjlighet att besöka toaletter och lämna sitt avfall. Oskarshamns kommun har 
som ambition att avveckla latrinhämtning då denna hantering är kostsam. Istället har ett arbete 
pågått under lång tid, att ansluta toaletter vid kommunala badplatser och gästhamnar till kommunalt 
vatten och avlopp. Kansli- och utvecklingsenheten anser inte att det är hållbart att åter bygga upp ett 
system med latrinhämtning ute i skärgården, dels med tanke på kostnader för hanteringen, dels med 
tanke på arbetsmiljö för de som hanterar latrintunnorna.  
 
 



     

    PROTOKOLL Sida 41 

    Kommunstyrelsens arbetsutskott 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-24 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 27 fortsättning 
 
Motionen föreslår att besökare ska ha möjlighet att åka ut till öar i skärgården och lämna kvar det 
avfall som uppstår, trots att de efter avslutat besök åker tillbaka till fastlandet. Avfallet ska istället 
transporteras iland genom att Oskarshamns kommun åker ut separat för att hämta hem det, en 
verksamhet som kräver både organisation och investering av utrustning. Kansli- och 
utvecklingsenheten ser naturligtvis, precis som motionen anger, många fördelar med att utöka 
servicen i skärgården. I en tid då de kommunala resurserna behöver prioriteras, är det emellertid 
viktigt att vi alla hjälps åt att skapa en bra miljö att vistas i. Allmänhetens rättighet att vistas i vår 
vackra skärgård är gratis så länge den också vårdas av de som besöker den. 
 
Konsekvenser för barn och unga 
Kansli- och utvecklingsenheten ser inte att förslaget medför några negativa konsekvenser av 
betydelse för barn och unga. Vuxna har ett stort ansvar att genom egna handlingar lära de unga om 
allemansrätten och frihet under ansvar.     
 

Ärendets behandling 
I ett tjänsteutlåtande, 2023-01-19, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås att motion 11/22 
avslås med hänvisning till kansli- och utvecklingsenhetens yttrande. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2023-01-19, kansli- och utvecklingsenheten  
Motion 11/22  
 
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 42 

    Kommunstyrelsens arbetsutskott 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-24 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 28  Dnr KS 2022/000836-5 

Svar på motion nr 12/22 - Ny kulturskola i Kristineberg 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige  
Motion nr 12/22 avslås med hänvisning till yttrandet från bildningsnämnden samt yttrandet från 
kansli- och utvecklingsenheten.  

Ärendet 
Mathias Karlsson (KLP)  föreslår i en motion, 2022-07-12 att kommundirektören får uppdraget att i 
samband med planeringen av det nya området (mellan skolan och Östersjövägen) göra det tillåtligt 
att berika området med en kulturskola och en träningshall med föreningslokaler samt att ta fram 
behovs/kostnadsunderlag för detta. 
 
Bildningsnämnden har yttrat sig över förslaget 2022-11-30, § 117, enligt följande:  

Yttrande från Bildningsnämnden  

Bildningsförvaltningen delar motionärens uppfattning om att Kulturskolan är ett bra komplement till 
flera olika verksamheter och att lokalbehovet är stort. Utifrån det utreder vi nu möjligheten till att 
förlägga delar av Kulturskolans undervisning i till Kulturhuset. I Kristinebergsskolan använder sig 
Kulturskolan av både pelarsalen och ett eget undervisningsrum men kulturkontoret undersöker 
också möjligheterna att använda lokalerna som idag används av bibliotek och fritidsgård.  
 
En ny träningshall med föreningslokaler finns det med i planeringen av en ny F-9 skola, därav är 
ytterligare en i Kristineberg inte aktuell.  
 
Förvaltningen förhåller sig givetvis till kommande budget och med de ekonomiska förutsättningar 
som råder ser vi inte att det är ekonomiskt hållbart att genomföra förslaget i motionen inom 
överskådlig framtid. 

Yttrande från kansli- och utvecklingsenheten  

Då motionen berör det pågående detaljplanearbetet för området mellan Kristinebergsskolan och 
Östersjövägen har kansli- och utvecklingsenheten ställt frågan om detaljplanen till planavdelningen 
som hänvisar till att inriktningen för det pågående arbetet är att främst möjliggöra för utegård till 
skola samt att den största delen av planområdet är tänkt till bostäder.  
 
Konsekvenser för barn och unga 
Enligt bildningsnämnden, 2022-11-30, § 117:  
 
Nya lokaler för bland annat Kulturskolan är väldigt positivt för barn och unga, men vi är trygga med 
att vi efter genomgången lokalutredning kan genomföra verksamhet på en mycket god nivå i 
befintliga lokaler och i befintlig ram.  
 
 

 

  



     

    PROTOKOLL Sida 43 

    Kommunstyrelsens arbetsutskott 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-24 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 28 fortsättning  

Ärendets behandling 
I ett tjänsteutlåtande, 2023-01-18, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås att motion nr 12/22 
avslås med hänvisning till yttrandet från bildningsnämnden samt yttrandet från kansli- och 
utvecklingsenheten.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kansli- och utvecklingsenheten, 2023-01-18 
BN 2022-11-30, § 117  
Motion nr 12/22 
 
 
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 44 

    Kommunstyrelsens arbetsutskott 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-24 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 29  Dnr KS 2022/000872-5 

Svar på motion nr 14/22 - Säkrare cykelparkering 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige  
Motion nr 14/22 besvaras med hänvisning till yttrandet från kansli- och utvecklingsenheten.  

Ärendet 
Mathias Karlsson (KLP) har i en motion, 2022-07-28, föreslagit enligt följande:  
 
Tekniska nämnden får uppdrag att: 

- Se över möjligheten att uppgradera våra befintliga cykelparkeringar 
- Utrusta kommunens pendelparkeringsplatser med säkra cykelparkeringar gärna med tak. På 

de platser som nämnden anser rimliga 
- Ta fram ett underlag, för var och hur vi kan utöka antalet cykelparkeringar på strategiska 

platser i kommunen.  
  
I motionen framhålls att fler ska kunna cykla och att det kräver bland annat bra cykelvägar, säkra 
korsningar men också bra och säkra cykelparkeringar.  
 
Tekniska nämnden yttrande sig över motionen 2022-12-19, § 107, enligt följande:  
 
Tekniska nämnden äskar pengar till att säkra och uppgradera cykelparkeringar samt att utöka 
antalet cykelparkeringar på strategiska platser i Oskarshamns kommun. 
 
Samt framgår följande:  
Tekniska kontoret föreslår att de befintliga parkeringsplatserna förbättras och även se över nya 
platser för säkrare cykelparkeringar, om budgeten räcker till. Tekniska kontoret föreslår att utöka och 
uppgradera cykelparkeringar vid Östra Torggatan (mittemot Hotell Post), upprätta nya 
cykelparkeringar på Lilla Torget - Östra Torggatan och på alla pendelparkeringar i Oskarshamn. 
Dessa uppgraderingar beräknas kosta 500 000 kr.  
 

Yttrande från kansli- och utvecklingsenheten  

Kansli – och utvecklingsenheten instämmer med tekniska kontoret om att säkra cykelparkeringar är 
en bra och viktig fråga som också är i linje med de strategier som finns i exempelvis kommunens 
cykelplan och förslag till ny översiktsplan . Tekniska kontoret bör utifrån behov och prioriteringar lyfta 
förslaget i kommande processer för arbetet med investeringsbudgeten.  
 
Konsekvenser för barn och unga 
Att kunna förflytta sig med cykel ökar rörelsefriheten för barn och unga i kommunen. Säkrare 
cykelparkeringar är något som har efterfrågats av barn och unga vid tidigare genomförda dialoger. 
Vid en eventuell investering i uppgraderade och utökade cykelparkeringar bör barns perspektiv 
vägas in, så att dessa placeras vid platser som kan komma barn och unga till nytta.   

 

  



     

    PROTOKOLL Sida 45 

    Kommunstyrelsens arbetsutskott 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-24 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 29 fortsättning  

Ärendets behandling 
I ett tjänsteutlåtande, 2023-01-18, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås att motion nr 14/22 
besvaras med hänvisning till yttrandet från kansli- och utvecklingsenheten.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2023-01-18, kansli- och utvecklingsenheten  
Motion 14/22 
TN 2022-12-19, § 107 
 
 
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 46 

    Kommunstyrelsens arbetsutskott 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-24 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 30  Dnr KS 2023/000012-1 

Ungdomsåret 21/22 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag till 
kommunstyrelsen 
Återrapportering av Ungdomsåret 21/22 godkänns. 

Ärendet 
Ungdomssamordnare Martina Berggren informerar om ungdomsåret 21/22. 
Följande bilagor bifogas: 
1. Ungdomsåret 2021-2022 
2. Sammanställning Aktiviteter för ungas delaktighet 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-09 § 133 att en arbetsgrupp tillsätts för ungdomsåret med 
representanter från alla förvaltningar, att ungdomsåret årligen återkopplar arbetet till 
kommunstyrelsen. 
 
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, 2023-01-19, från bildningsförvaltningen, föreslås att återrapportering av 
Ungdomsåret 21/22 godkänns. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2023-01-19, bildningsförvaltningen  
Bilagor:  
Sammanställning ungdomars delaktighet 21-22 
Ungdomsåret 2021-2022 
 
 

 
  



     

    PROTOKOLL Sida 47 

    Kommunstyrelsens arbetsutskott 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-24 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 31  Dnr KS 2023/000078-1 

Information- Antagande av ny översiktsplan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Informationen noteras som mottagen.  
 

Dagens sammanträde 
Kommundirektör Henrik Andersson informerar om att delar av arbetsgruppen för Översiktsplanen 
ska ha ett möte med Länsstyrelsen under aktuell vecka för att stämma av kommunens förslag till 
granskningsyttrande i förslaget till ny översiktsplan.  
 
Förslag till ny översiktsplan, inklusive granskningsyttrande, ska behandlas av kommunstyrelsen 
2023-01-31. 
 
Ordföranden ställer proposition på att informationen noteras som mottagen och finner att 
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.  

 
 
 
 
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 48 

    Kommunstyrelsens arbetsutskott 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-24 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 32  Dnr KS 2023/000076-1 

Kommundirektören informerar 2023 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Informationen noteras som mottagen. 
 
 

Dagens sammanträde 
Kommundirektör Henrik Andersson informerar om aktuella händelser inom kommunens 
verksamheter, enligt följande:  
 
- Energimarknadsinspektionen har gett klartecken för hela sträckningen av Svenska kraftnäts 

planerade kraftledning mellan Ekhyddan och Hemsjö. Oskarshamns kommun har tidigare under 
processen yttrat sig, varav de senaste yttrandena finns i KS 2018-04-17, § 84, samt KS 2018-
10-02, § 167.  

- Balanseringar på 15 mkr 
- Annonsering efter en ny ekonomichef  
- Ny arena- samråd utifrån fotavtryck på KS 29/11. Organisation och projektupplägg.  
- Hemställan från Byggebo- Rivning och nybyggnation.  
- O-ringen 
- ÖP 
- Kvastmossen Logistik och företagspark prövas av regeringen  
- RV 37/47  
- Ukrainakrisen lokalt- 

Avveckling av boendet på Karlsborgsvägen 60 (Zafiren) under våren.  
AME uppdrag att hitta lägenheter 
Skolgång ska vara prioriterat  

- Stadskärnan- ansökan till Trafikverket om stadsmiljöavtal. Söker 50 % finansiering från 
Trafikverket för Södra vägen.  

- Covid-19, regionen drar in test-kit  
 
Ordföranden ställer proposition på att informationen noteras som mottagen och finner att 
arbetsutskottet beslutar bifalla detta.  

 
 

 
 
 

 


