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Dnr BN 2022/000032-1

Val av protokolljusterare
Bildningsnämndens beslut
Efter uppropet utses Magnus Larsson (C) att tillsammans med ordförande Anton Sejnehed (S)
justera detta protokoll.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr BN 2022/000006-16

Fastställande av dagordning
Bildningsnämndens beslut
Utskickad dagordning fastställs.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr BN 2022/000417-1

Övertagande av fotbollsanläggning Ernemar från
Oskarshamns AIK
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att förvärva
Ernemars fotbollsanläggning från Oskarshamns AIK till en köpeskilling om 8 miljoner kronor.
2. Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att finansieringen av
förvärvet sker genom ett i anspråkstagande av investeringsobjektet ”Strategiska förvärv”.
3. Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att
ge bildningsnämnden i uppdrag att besluta och teckna avtal med Oskarshamns AIK om förvärvet
samt därtill hörande hyresavtal om planer, klubblokaler, förråd, omklädning, reklam och
namnrätt.

Ärendet
Oskarshamns AIK (OAIK) äger och driver fotbollsanläggningen i Ernemar. Anläggningen som består
av klubblokal, omklädningsrum, förråd, fotbollshall, parkering, konstgräsplan och gräsplaner började
byggas 1994. Därefter har anläggningen byggts till och utvecklats i omgångar. OAIK har finansierat
anläggningen men Oskarshamns kommun har under årens lopp stöttat med olika kontantstöd och
årliga skötselbidrag. Förutom att OAIK bedriver hela sin ungdoms- och seniorverksamhet i fotboll på
anläggningen så är anläggningen viktig för övriga kommunala fotbollsklubbar. Här finns kommunens
enda inomhushall för fotboll och kommunens enda vinteröppna konstgräsplan. Via två avtal hyr
Oskarshamns kommun både fotbollshall och konstgräsplan (fram till 2022) av OAIK för att ge andra
kommunala föreningar möjligheten att bedriva verksamhet på anläggningen.
Att driva en så här stor anläggning är tufft för en förening som är starkt beroende av ideella krafter
för att klara det. Kommunala driftstöd täcker bara en liten del av vad det kostar att driva
anläggningen. OAIK har under senare år haft det allt tuffare att få ekonomin att gå runt för att klara
driften av anläggningen. Förutom anläggningen har OAIK en bred ungdomsverksamhet och ett
elitlag som för tillfället spelar i landets tredje högsta serie, nämligen division ett. Anläggningen som
snart är 30 år har både akuta och närliggande behov av omfattande investeringar och
underhållskostnader, vilket OAIK kommer ha svårt att klara av på egen hand.
OAIK och Oskarshamns kommun har under senare åren diskuterat olika lösningar på hur
anläggningen ska kunna drivas och skötas framöver för att säkerställa både fortlevnaden av
anläggningen och OAIK:s verksamhet. Vissa lösningar har även genomförts sedan 2018 för att
stötta OAIK med driften av anläggningen. Bland annat har utöver det årliga skötselbidraget extra
bidrag beviljats, både via kontantstöd samt övertagande av elavtal vilket minskat föreningens
kostnader. Ytterligare en stor sak skedde under hösten 2021 då Oskarshamns kommun tog över
ägandet och ansvaret för konstgräsplanen, där kommunen bekostar en upprustning och byte av
konstgräsmatta samt belysning.
En slutlig lösning som diskuterats för att på bästa sätt kunna säkerställa den fortsätta driften av
anläggningen är att Oskarshamns kommun köper hela anläggningen av föreningen. Köpeskillingen
har förhandlats mellan kommunledningen och föreningen och föreslås bli 8 miljoner kronor.
Föreningen har via ett extra årsmöte den 3 maj 2022 godkänt försäljningen och köpeskillingen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 54 fortsättning
Planen är sedan att Oskarshamns kommun tar över ägandet och ansvaret för anläggningen från 1
januari 2023. Anläggningen kommer i så fall sortera under bildningsförvaltningen som en av
fritidskontorets anläggningar. Förvaltningen har uppskattat de framtida årliga kommunala
driftskostnaderna till cirka 2,2 mkr. I nuvarande budgetram hos fritidskontoret finns cirka 1,7 mkr,
vilka kommer via hyresavtal för konstgräsplan och fotbollshallen samt att föreningen idag har ett
årligt skötselbidrag för anläggningen som försvinner och slutligen ska föreningen betala en årlig hyra
för anläggningen. Resterande 500 tkr ryms inom de 6 mkr som kommunstyrelsen beslutat att
tillskjuta bildningsnämnden till 2023.
Förvaltningen behöver vidare få ett uppdrag att förhandla fram ett hyresavtal mellan Oskarshamns
kommun och OAIK. Ett hyresavtal som omfattar hyror för delar såsom planer, klubblokaler, förråd,
omklädning, reklam och namnrätt.

Konsekvenser för barn och unga
Ernemaranläggningen är en av kommunens största idrottsanläggningar och den används av många
ungdomsföreningar i kommunen. Konsekvenserna av att säkerställa att den finns kvar är mycket
positiva för barn och unga.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår följande:
1. Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att förvärva
Ernemars fotbollsanläggning från Oskarshamns AIK till en köpeskilling om 8 miljoner kronor.
2. Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att finansieringen av
förvärvet sker genom ett i anspråkstagande av investeringsobjektet ”Strategiska förvärv”.
3. Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att
ge bildningsnämnden i uppdrag att besluta och teckna avtal med Oskarshamns AIK om förvärvet
samt därtill hörande hyresavtal om planer, klubblokaler, förråd, omklädning, reklam och
namnrätt.

Dagens sammanträde
Fritidschef Daniel Stenberg föredrar ärendet och svarar på frågor.
Jan Johansson (SD), Sven-Gunnar Persson (KD), Magnus Larsson (C), Marita Reinholdsson (V)
och Anton Sejnehed (S) för Socialdemokraterna och Moderaterna yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-05-04

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Skickas till
För kännedom:
Oskarshamns AIK
Förvaltningsledningen
Organisationsstrategen
Förvaltningsekonomen
Ekonomiavdelningen

För åtgärd:
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Fritidschefen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Sida 8

Dnr BN 2022/000235-2

Föreningsbidrag 2022 – Oskarshamns
Sjöfartsförening
Bildningsnämndens beslut
Oskarshamns Sjöfartsförening beviljas bidrag om 25 000 kr.

Ärendet
Oskarshamns Sjöfartsförening ansöker om bidrag om 55 000 kr för 2022. Bidraget är avsett för att
täcka en mindre del av de kostnader föreningen har för verksamheten, till exempel drift och
underhåll av museer och föremål, gästhamn för besökande traditionsfartyg, separata utställningar
och forskning.
Enligt beslut av bildningsnämnden 2019-12-04, § 107 erhåller Oskarshamns Sjöfartsförening från
och med 2020 årligen 24 000 kr i kontantstöd. Föreningen erhåller också bidrag för lokal samt
eventuellt medel ur Hembygdsrådet. Kulturkontoret föreslår att Oskarshamns Sjöfartsförening vid
sidan av dessa också beviljas bidrag om 25 000 kr av de 55 000 kr som föreningen nu ansökt om via
ansökan för arrangerande och utövande föreningar. Föreningens ansökan uppfyller de formella
kraven för arrangerande föreningar enligt Oskarshamns kommuns bidragsbestämmelser.
De föreningsbidragsansökningar som inkommit till kulturkontoret under 2022 uppgår till totalt
605 500 kr. Kulturkontorets budgeterade medel uppgår till 376 000 kr och mot den bakgrunden har
det varit nödvändigt att bevilja de allra flesta föreningar ett lägre bidragsbelopp än det sökta. Detta
gäller även denna ansökan från Oskarshamns Sjöfartsförening.

Konsekvenser för barn och unga
Oskarshamns kommun stödjer det lokala föreningslivet genom olika föreningsbidrag. Ett rikt
föreningsliv är positivt för barn och unga.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår att Oskarshamns Sjöfartsförening beviljas bidrag om 25 000 kr.
Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår 2022-04-13, § 31, att bildningsnämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.

Dagens sammanträde
Kulturchef Marcus Persson föredrar ärendet och svarar på frågor.
Jan Johansson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att bildningsnämnden beslutar
bifalla detta.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Bildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-13, § 31
Tjänsteutlåtande 2022-04-05
Ansökan om bidrag 2022 från Oskarshamns Sjöfartsförening

Skickas till
För åtgärd:
Kulturchefen
Kultursekreteraren

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr BN 2022/000380-1

Konstnärlig gestaltning – Fasadmålningar
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till mall för avtal med fastighetsägarna vid

fasadmålning.
2. Bildningsnämnden delegerar till bildningsnämndens ordförande att godkänna avtalen med
fastighetsägarna gällande målning på fasader.
3. Kulturchefen får i uppdrag att teckna avtalen med fastighetsägarna.
4. Kulturchefen får i uppdrag att efter samråd med stadsarkitekt och konstnär godkänna
gestaltningarnas estetiska värde innan genomförandet.

Ärendet
Bakgrund
Bildningsnämnden beslutade 2021-12-02, § 117, om planering för kulturevenemang och konst för
mer arrangemang, upplevelser och skapande i Oskarshamns kommun.
Kulturkontoret har utifrån det och tillsammans med stadsarkitekten på samhällsbyggnadskontoret
undersökt möjligheten till fler konstnärliga fasadmålningar i Oskarshamns kommun. Syftet är att
skapa upplevelser i vardagen och att sprida lustkänsla genom offentliga konstnärliga utsmyckningar
och på så sätt bidra till kommunens attraktivitet.

Förvaltningens förslag gällande avtal med fastighetsägare
Nyttjanderättsavtal behöver upprättas mellan respektive fastighetsägare och kommunen.
Stadsarkitekten tar fram avtalen i dialog med fastighetsägare. Bildningsnämnden delegerar till
bildningsnämndens ordförande att godkänna avtalen med fastighetsägarna och kulturchefen får i
uppdrag att teckna dem. Kulturchefen får också i uppdrag att efter samråd med stadsarkitekt och
konstnär godkänna gestaltningarnas estetiska värde innan genomförandet.
Konsekvenser för barn och unga
Omgivningen har en stark genomströmning av människor. Många unga rör sig i trakten och på
Döderhultarns plats sker ett stort antal barnrelaterade evenemang varje år. Målningarna ska bidra till
trivsel och en positiv självbild i känslan av att vara del av en kommun med spännande konstnärliga
uttryck i det offentliga rummet. Detta är extra värdefullt för barn och unga.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår följande:
1. Bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till mall för avtal med fastighetsägarna vid
fasadmålning.
2. Bildningsnämnden delegerar till bildningsnämndens ordförande att godkänna avtalen med
fastighetsägarna gällande målning på fasader.
3. Kulturchefen får i uppdrag att teckna avtalen med fastighetsägarna.
4. Kulturchefen får i uppdrag att efter samråd med stadsarkitekt och konstnär godkänna
gestaltningarnas estetiska värde innan genomförandet.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 56 fortsättning

Dagens sammanträde
Kulturchef Marcus Persson föredrar ärendet och svarar på frågor.
Sven-Gunnar Persson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-05-02
Förslag till avtalsmall Avtal om målning på fasader i samband med Oskarshamn Street Art 2022

Skickas till
För kännedom/åtgärd:
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Stadsarkitekten
Landsbygdsutvecklaren
Kulturchefen
Förvaltningsekonomen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr BN 2021/000056-22

Budgetöverföringar driftprojekt och resultatenheter
2021-2022
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämndens överskott om 1 800 tkr placeras på bildningsnämndens konto för oförutsedda
kostnader.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-11, § 61, om budgetöverföringar driftprojekt och
resultatenheter 2021-2022. För bildningsnämndens del innebär beslutet en resultatöverföring om
1 800 tkr. Förvaltningen föreslår att det överförda överskottet placeras på bildningsnämndens
buffertkonto för oförutsedda kostnader. På grund av det osäkra kostnadsläget gällande bland annat
energikostnader, beslutar bildningsnämnden om hur dessa medel ska användas efter det att
delårsbokslutet per augusti är klart.
Konsekvenser för barn och unga
Utökad buffert för oförutsedda kostnader ger större utrymme att täcka ökade driftkostnader utan att
det påverkar verksamheternas budget. Bibehållna medel ger verksamheterna fortsatta
förutsättningar för god kvalitet och trygghet för våra barn och unga samt att använda utrymmet
utifrån barns och ungas behov.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår att bildningsnämndens överskott om 1 800 tkr placeras på bildningsnämndens
konto för oförutsedda kostnader.

Dagens sammanträde
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-05-02
Kommunfullmäktige 2022-04-11, § 61

Skickas till
För kännedom/ åtgärd:
Förvaltningsledningen
Förvaltningsekonomen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr BN 2022/000204-6

Månadsuppföljning per mars 2022
Bildningsnämndens beslut
1. Månadsuppföljning per mars 2022 godkänns.
2. Informationen om åtgärder för en budget i balans antecknas till protokollet.

Ärendet
Bildningsnämnden ansvarar för verksamheter som bidrar till tillväxt och ökar Oskarshamns
kommuns attraktivitet. Dessa är förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning samt ett rikt
och varierat kultur- och fritidsutbud. Målsättningen är hög kvalitet, hållbart liv och gott mående för
alla. I tjänsteutlåtandet framgår en del av det viktiga och komplexa arbete som bedrivits av
engagerade och kompetenta medarbetare under perioden januari fram till mars 2022.
Finansiella måltal
 Utfall mot periodbudget
 Årsprognos mot årsbudget
 Utfall investeringsprojekt mot periodbudget

94,9 %
100 %
4,5 %

(exklusive konstgräs och föreningar)



Årsprognos investeringsprojekt mot årsbudget 100 %

Den ekonomiska redovisningen i månadsuppföljning per mars 2022 visar följande, inklusive
kapitalkostnader:
Avdelning
Central förvaltning
o resursfördelning
Förskola
Grundskola
Skolområde Oscar
Fritid
Kultur
Netto

Budget
ackumulerat

Utfall
ackumulerat

Avvikelse
ackumulerat

Budget
helår

Prognos
helår

Avvikelse helår

- 137 005
- 3 808
- 10 286
- 7 710
- 13 076
- 9 016

- 133 539
- 2 873
- 8 920
- 8 401
- 12 072
- 9 255

3 465,8
935,0
1 366,1
- 690,8
1 003,8
-238,1

- 548 696
- 22 641
- 45 821
- 32 658
- 52 682
- 36 015

- 548 696
- 22 641
- 45 821
- 32 658
- 52 682
- 36 015

0
0
0
0
0
0

- 180 900,6

- 175 058,9

5 841,8

- 738 513

- 738 513

0

Kommentar till avvikelserna
Centralt finns ett överskott på 3 284 tkr. Resursfördelningen har för perioden överskott som kommer
jämna ut sig under året. Intäkter från Migrationsverket matchas med kostnader för nyanlända i
verksamheterna. Kostnader för IKT/data samt skolskjutsen visar på ett överskott för perioden.
Förskolan har ett överskott på 917 tkr då hög sjukfrånvaro på personalen ger lägre
personalkostnader samt lägre vikariekostnader då det varit hög sjukfrånvaro bland barnen under
perioden. Ersättning för sjuklönekostnader från staten, 1,2 mkr, påverkar resultatet positivt.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 58 fortsättning
Grundskolan har ett överskott på 1 445 tkr. Verksamhetsstöd ger högre intäkter än budgeterat och
lägre personalkostnader på grund av hög sjukfrånvaro bland eleverna påverkar resultatet positivt.
Sjuklöneersättning på 1,4 mkr påverkar resultatet positivt.
Gymnasiet har ett underskott på -513 tkr och Komvux har ett underskott på -219 tkr vilket ger ett
totalt underskott på -679 tkr för verksamheterna. Höga kostnader för diesel samt höga
personalkostnader för gymnasiet och köp av externa utbildningsplatser för Komvux påverkar
resultatet negativt. Åtgärder för underskottet: Reserv finns att nyttja för gymnasiet. Statsbidrag för
Komvux efter slutredovisning samt statsbidrag för åtgärder av pandemins påverkan kommer minska
underskottet.
Fritid har ett överskott på 1 010 tkr. Vakanta tjänster i simhall, fritidsgårdar och ungdomsenheter ger
lägre personalkostnader. Intäkter i simhall och bokningar på Havslätts camping ligger till grund för en
budget i balans.
Kulturen har ett underskott på -222 tkr. Årets evenemang är påbörjade och de flesta av bidragen är
utbetalade. Kulturen har en vakant tjänst för bibliotekschef.
Vidtagna åtgärder med anledning av årsprognosen
Årsprognosen visar på en budget i balans vilket inte kräver några åtgärder.
Investeringsbudget
Bildningsnämndens investeringsbudget för 2022 uppgår till 13,3 mkr och 151 tkr har förbrukats till
och med mars.
Frisknärvaron
Frisknärvaron och målet på 95 % påverkas negativt av covid-19 under de två första månaderna
2022. Först den 25:e i månaden efter kan frisknärvaron läsas av vilket innebär att vid denna
månadsuppföljning redovisas frisknärvaron per februari 2022, totalt 90 %. Det är framför allt
korttidsfrånvaron, de första 14 dagarna som påverkats.
Statsbidrag
Förvaltningen ansöker, följer upp och redovisar statsbidragen löpande.
Konsekvenser för barn och unga
Uppföljningen av ekonomin är av stor betydelse för medelsanvändningen i förhållande till barn och
unga. Verksamhetschef och rektor ska alltid sträva efter att göra mesta möjliga av tilldelad budget
och annan extern finansiering såsom statsbidrag. Månadsuppföljningen är viktig då det möjliggör för
respektive verksamhetschef och rektor att se de ekonomiska förutsättningarna för resterande del av
året och utifrån detta ha koll på medelsanvändningen och vid behov omfördela tillgängliga medel på
ett bättre sätt för barn och unga. Års- och delårsbokslut ligger även till grund för handlingsplanen till
driftbudget för det kommande året.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår följande:
1. Månadsuppföljning per mars 2022 godkänns.
2. Informationen om åtgärder för en budget i balans antecknas till protokollet.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-05-11

Sida 15

§ 58 fortsättning

Dagens sammanträde
Förvaltningsekonom Malin Engström och bildningschef Lotta Lindgren föredrar ärendet och svarar
på frågor.
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-05-02

Skickas till
För kännedom:
Kommunstyrelsen
Förvaltningsledningen

För åtgärd:
Ekonomiavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-05-11
§ 59

Sida 16

Dnr BN 2021/000056-20

Nyttjande av medel för bildningsnämndens
oförutsedda kostnader 2022
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att använda medel från bildningsnämndens oförutsedda kostnader till:
-

Slutlön för kulturstrateg mars och april 2022.

-

500 tkr till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter 2022, under förutsättning att statsbidrag om
motsvarande belopp inte erhålls.

Ärendet
Då kulturstrateg och kulturchef går parallellt finns inte medel för detta i kulturens driftbudget. Under
2022 görs stora satsningar på kulturevenemang och aktiviteter som kräver strategisk ledning och
beslut.
2021 fanns statsbidrag att söka för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter. Extra medel gjorde att utbudet
kunde utökas och fler barn och ungdomar deltog på aktiviteterna vilket också var mycket uppskattat.
För 2022 finns ännu inte detta bidrag att söka vilket gör att det blir stor skillnad i vad som kan
erbjudas under sommarlovet. Det är fortsatt oklart om detta statsbidrag kommer att finnas under
året. Anledningen till att beslut behöver tas redan nu är för att ge verksamheterna förutsättning för
planering av sommarlovsaktiviteterna.
Konsekvenser för barn och unga
Alla satsningar som görs på kultur påverkar barn och unga då vi vet att utbud och upplevelser
påverkar positivt. Sommarlovsaktiviteterna är avgiftsfria och ger alla likvärdiga möjligheter att delta.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden beslutar att använda medel från bildningsnämndens
oförutsedda kostnader till:
- Slutlön för kulturstrateg mars och april 2022.
-

500 tkr till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter 2022, under förutsättning att statsbidrag om
motsvarande belopp inte erhålls.

Dagens sammanträde
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-05-02

Skickas till
För kännedom/ åtgärd:
Förvaltningsledningen och förvaltningsekonomen
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-05-11
§ 60

Sida 17

Dnr BN 2021/000412-6

Svar på remiss – Granskningsförslag till översiktsplan
för Oskarshamns kommun 2030
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och överlämnar detta till
kommunstyrelsen som bildningsnämndens yttrande gällande granskningsförslag till översiktsplan för
Oskarshamns kommun 2030.

Ärendet
Bakgrund
Oskarshamns kommun har tagit fram ett förslag till översiktsplan som är ute på granskning under
tiden 16 mars till den 15 maj.
Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas på ett
långsiktigt hållbart sätt och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras och
omfattar hela kommunen. Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan.
I översiktsplanen redovisas även hur hänsyn tas till allmänna intressen samt hur riksintressen ska
tillgodoses och miljökvalitetsnormer ska följas. Översiktsplanen utgör ett viktigt strategiskt
styrdokument då den uttrycker kommunens vilja och övergripande mål för den långsiktiga
utvecklingen av Oskarshamns kommun. Översiktsplanen skapar förutsättningar till att fler ska kunna
bo, arbeta och besöka vår kommun. I översiktsplanen skisseras vår framtida livsmiljö och möjliggör
en omgivning som är god att växa upp, leva och åldras i.

Förvaltningens förslag till yttrande
Bildningsnämnden ställer sig positiv till granskningsförslaget av översiktsplan till 2030 för
Oskarshamns kommun.
Utifrån de verksamheter som vi representerar vill vi ge följande synpunkter på förslaget.
 Det är positivt att vikten av att säkerställa barn och ungas möjligheter till fri rörlighet i vardagen
tas upp i texten om trafiksäkerheten och framkomligheten för väg 37/47 förbi Bockara (sida 163).
Vi önskar dock betona att trafiksäkerhetshöjande åtgärder behöver göras oavsett vilken lösning
som genomförs.
 Vidare är det positivt att det tillkommer tre viljeinriktningarna gällande den fria tidens värden – för
en god folkhälsa. Vi tycker att det i den slutgiltiga versionen av översiktsplanen bör kompletteras
med kommunens ambition om nya idrottsanläggningar, exempelvis ny arena och
Ernemarområdet. Vi vill också att det ska tydliggöras vikten av trafiksäkra anslutningar till
platserna. Det kan vara från platsen till befintliga gång- och cykelvägar, till hållplatser för
kollektivtrafik eller till tilltänkta parkeringsplatser för idrottsanläggningen.
Utöver ovan nämnda synpunkter lämnar vi ett övergripande redaktionellt medskick gällande layout
av dokumentet Översiktsplan Oskarshamns kommun 2030. Styckena i dokumentet är
marginaljusterade vilket gör att avståndet mellan orden på raderna varierar. I sig är det inget
problem men hur marginaljusteringen har blivit i dokumentet försvårar läsbarheten då det på de
flesta sidorna finns ord som saknar mellanslag mellan sig. Exempel på avsaknad av mellanslag finns
på sida 5 i rad 2, 6, 15, 19 och 22 samt på sida 6 i rad 1, 12, 17, 21, 25, 26 och 27.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-05-11

Sida 18

§ 60 fortsättning
Konsekvenser för barn och unga
Den fysiska utemiljön har stor betydelse för barns utveckling och omgivningen kan på flera sätt
främja barns och ungas hälsa, utveckling och lärande. En god planering av utemiljön kan därför
bidra till ett ökat välmående hos kommunens yngre invånare och som stimulerar till nya utmaningar.
I den fysiska omgivningen behövs det även miljöer som tillåter barn och unga att skapa och utforma
platser och aktiviteter på egna villkor.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och
överlämnar detta till kommunstyrelsen som bildningsnämndens yttrande gällande granskningsförslag
till översiktsplan för Oskarshamns kommun 2030.

Dagens sammanträde
Organisationsstrateg Niclas Lundström föredrar ärendet.
Jan Johansson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-05-02
Granskningsförslag Översiktsplan Oskarshamns kommun 2030

Skickas till
För kännedom:
Förvaltningsledningen
Organisationsstrategen

För åtgärd:
Kommunstyrelsen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-05-11
§ 61

Sida 19

Dnr BN 2022/000008-10

Information
Bildningsnämndens beslut
Informationen antecknas till protokollet.

Dagens sammanträde
1. Chefen för nya ungdomsenheten Ann-Sofie Lagerkrantz och ny biträdande rektor för Norra
skolan Anna Nilsson presenterar sig.
2. Rektor Carina Boman och lärare Charlotte Ishagen informerar om gymnasiesärskolans
individuella program och verksamheten på Oscarsgymnasiet och svarar på frågor tillsammans
med bildningschef Lotta Lindgren.
3. Kurator Oscar Kindstrand och speciallärare Jessica Ström informerar och svarar på frågor om
olika diagnoser och deras inverkan på skolnärvaron.
4. Bildningschef Lotta Lindgren informerar om följande:
a. En rättegångsprocess gällande mottagande i förskolan av barn från annan kommun utifrån
principen om barns bästa.
b. Vad är på gång?
•
•
•
•
•

25 stycken sökande till höstens förskollärarutbildning på Nova Högskolecentrum.
Två ungdomar från Ukraina har börjat på Oscarsgymnasiet.
Nio elever kartläggs just nu för att sedan börja skolan.
11 och 12 maj åker 650 elever, via Teknikcollege, till Yrkes SM i Växjö.
Bordercrossing är en fortsättning av arbetet med språk- och kunskapsutvecklande
arbetssätt i utforskande processer kring naturvetenskap, miljö, material och digitalitet
i tillsammanshetens tecken och världsutställningen kommer till Oskarshamns Kulturhus.
Mer information finns på kommunens hemsida. Bildningsnämnden besöker
Bordercrossing vid kvalitetsdagen 2022-10-26 under eftermiddagen.

c. Kammarrätten har skickat tillbaka ärendet gällande konstgräset till förvaltningsrätten –
moment 22.
d. Kristineängs förskola. Arbetet med den nya förskolan kan följas på kommunens hemsida.
e. Kultur 22. På kommunens hemsida finns hela programmet med mer information om dessa
kulturevenemang, bland annat körcaféer under fem söndagar framåt.
f.

Ungdomar med åsikter. Våra fyra kommunutvecklare har bland annat anordnat politikercafé.

g. Oscarsgymnasiets fordonsprogram har en elev som deltar i SM-finalen för lastbilsförare.
Fordonsprogrammet har även vunnit andra utmärkelser.
h. Friskfaktorer – Gemensam dag den 6 maj för skyddsombud och chefer.
i.

Barn- och elevstatistik 2015-2022.

Ordföranden ställer proposition på att anteckna informationen till protokollet och finner att
bildningsnämnden beslutar bifalla detta.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-05-11
§ 62

Sida 20

Dnr BN 2022/000004-3

Anmälningsärenden
Bildningsnämndens beslut
Anmälningsärenden enligt föreliggande förteckning antecknas till protokollet.

Ärendet
I ärendet föreligger förteckning med anmälningsärenden.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår att anmälningsärenden enligt föreliggande förteckning antecknas till
protokollet.

Dagens sammanträde
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-05-04
Förteckning anmälningsärenden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-05-11
§ 63

Sida 21

Dnr BN 2022/000005-2

Anmälan av delegationsbeslut
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden antecknar delegationsbeslut enligt föreliggande förteckningar till protokollet.

Ärendet
I ärendet föreligger förteckningar över delegationsbeslut.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden antecknar delegationsbeslut enligt föreliggande
förteckningar till protokollet.

Dagens sammanträde
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-05-04
Förteckningar delegationsbeslut

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

