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§ 17  Dnr BN 2023/000010-4 

Val av protokolljusterare 

Bildningsnämndens beslut 
Efter uppropet utses Charlotte Sternell (C) att tillsammans med ordförande Anton Sejnehed (S) 
justera detta protokoll. 
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§ 18  Dnr BN 2023/000006-4 

Fastställande av dagordning 

Bildningsnämndens beslut 
Utskickad dagordning fastställs. 
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§ 19  Dnr BN 2022/000204-19 

Bildningsnämndens årsredovisning 2022 

Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden godkänner årsredovisning 2022 med tillhörande bilagor och överlämnar den 

till kommunstyrelsen inför beslut om kommunens samlade årsredovisning.  
2. Bildningsnämnden äskar om överföringar från 2022 till 2023 års investeringsbudget om 5 700 

tkr. 
3. I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2022-12-14, § 309, beslutar bildningsnämnden att göra 

en avsättning om 3 870 tkr mot balansen för att möta kommande års utmaningar och godkänner 
förvaltningens förslag till plan för användning av de avsatta balansmedlen. 

Ärendet 
Bildningsnämnden har en budget i balans 2022 och har samtidigt tagit ansvar för kvalitet och 
utveckling i samtliga verksamheter. Handlingsplanen för 2022 har genomförts enligt plan. 
Tillsammans med fackliga företrädare, Linnéuniversitetet, Jönköpings University och Nova har 
förvaltningen arbetat strategiskt gällande kompetensförsörjning skola. Bildningsnämndens resultat 
per december 2022, inklusive semesterlöneskuld och kapitalkostnader, är 102 tkr vilket motsvarar 
0,01 % av total budget. Resultatet exklusive kapitalkostnader är 0 mnkr. 

Bildningsnämndens investeringsbudget 2022 uppgår till 14,3 mkr. De totala investeringskostnaderna 
under året uppgår till 8,3 mnkr. Bildningsnämnden äskar om överföringar från 2022 till 2023 års 
investeringsbudget om 5 700 tkr, för investeringsprojekt som ska avslutas 2023. 

Arbetet med att förebygga och genomföra verkningsfulla åtgärder för en ökad frisknärvaro fortsätter, 
men målet om 95 % har påverkats negativt av covid-19 under de första månaderna. Frisknärvaron 
per december var 93,2 %. Avvikelsen beror i första hand på korttidsfrånvaron. I december fanns det 
totalt 1 466 medarbetare, 956 tillsvidareanställda, 148 visstidsanställda och 360 registrerade 
timvikarier. 

Redovisning av uppdrag och särskilda satsningar 
I samband med budgetbeslut inför 2022 beslutade kommunfullmäktige om särskilda satsningar. För 
bildningsnämndens del innebar det både uppdrag att utreda och återrapportera samt särskilda 
satsningar som ska genomföras. Samtliga uppdrag och särskilda satsningar beskrivs i 
verksamhetstexten. 

Redovisning av Löftena 
Löftena bygger på en tillitsbaserad organisation och ledarskap. Allt går inte att mäta, eller säkerställa 
med siffror och i tabeller. Utbildning, fritid och kultur har komplicerade uppdrag som inte alltid går att 
mäta i smarta utvärderingsbara mål. Vi kanske aldrig uppnår hög måluppfyllelse då vi hela tiden 
flyttar horisonten och viljan finns att alltid utvecklas och bli lite bättre! 

Det krävs tillit till alla professionella medarbetare som dagligen går in i sin yrkesroll, drivs av yrkets 
kärnuppdrag och betraktar sitt yrke som något man lär sig och hela tiden blir bättre på. Det krävs 
alltså tillit till det mänskliga omdömet och till professionell kunskap. Alla situationer som medarbetare 
dagligen ställs inför; på förskolor, skolor, bibliotek, simhall och andra verksamheter inom 
bildningsnämnden, är unika och kräver erfarenhet och ett gott omdöme, för att kunna agera på ett  

  



     
    PROTOKOLL Sida 6 
    Bildningsnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-15 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 19 fortsättning 

sätt som gör att vi lever upp till och utvecklar löftena. Detta så att vi varje dag blir lite bättre än vad vi 
var igår. 

2022 påverkades kraftigt av pandemi de första tre månaderna. Pandemin har krävt nya innovativa 
lösningar och arbetsmetoder. Verkligheten har ständigt förändrats och omdömet har satts på otaliga 
prov. Utifrån detta faktum är bedömningen, trots allt, att bildningsnämndens samtliga verksamheter 
har lyckats leva upp till Löftena på ett väl fungerande sätt. 

Avsättning och plan för att möta kommande års utmaningar 
I samband med ärendet ”Återrapportering av uppdrag – Balansera resultatet inför kommande 
budgetår” beslutade kommunstyrelsen 2022-12-14, § 309 enligt följande: 
1. Uppdraget noteras som redovisat. 
2. Kommunstyrelsen beslutar att styrelsen och nämnderna i sina bokslut för 2022 kan föra medel 

mot balansen för att möta kommande års utmaningar. Det ska för de bokningar som sker på 
balansen finnas en plan, för användning under 2023 och i undantagsfall 2024 och denna plan ska 
redovisas i samband med bokslutet 2022. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att informera kommunfullmäktige om kommunstyrelsens direktiv i 
upprättande av bokslutet 2022. 

4. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att informera 
revisorerna om kommunstyrelsens beslut. 

5. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören ska upprätta en mall för hur styrelsen och 
nämndernas plan för användning av balansen ska se ut och hur den ska redovisas. 

Bildningsförvaltningen föreslår utifrån ovanstående beslut en avsättning om totalt 3 870 tkr. 
Balanseringen avser; 
• återställningskostnader för lokaler som förskolan lämnar då den nya förskolan Kristineäng står 

klar hösten 2023 samt 
• möta de kostnader för åtgärder enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut som kvarstår under 

2023 på grund av att åtgärderna inte kunde göras från den 1 januari 2023. 

Konsekvenser för barn och unga 
Det är positivt för barn och unga att bildningsnämnden har en budget i balans. Det är också positivt 
att bildningsnämnden balanserar medel för att möta kommande utmaningar så att dessa kostnader 
inte påverkar den dagliga verksamheten. 

Bildningsnämndens uppföljning av verksamheterna, löftena och ekonomin är av stor betydelse för 
kvalitet samt medelsanvändningen i förhållande till barn och unga. Bokslutet ligger till grund för 
handlingsplanen till driftbudget för kommande år. Bokslutet är också viktigt då det möjliggör för 
respektive verksamhetschef och rektor att se förutsättningarna och utifrån detta fördela tillgängliga 
medel på ett bättre sätt för barn och unga. Verksamhetschef, avdelningschef och rektor ska alltid 
sträva efter att göra mesta möjliga av tilldelad budget och annan extern finansiering såsom 
statsbidrag. 

Ärendets behandling 
Förvaltningen föreslår följande: 
1. Bildningsnämnden godkänner årsredovisning 2022 med tillhörande bilagor och överlämnar den 

till kommunstyrelsen inför beslut om kommunens samlade årsredovisning. 
2. Bildningsnämnden äskar om överföringar från 2022 till 2023 års investeringsbudget om 5 700 

tkr.  
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§ 19 fortsättning 

3. I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2022-12-14, § 309, beslutar bildningsnämnden att göra 
en avsättning om 3 870 tkr mot balansen för att möta kommande års utmaningar och godkänner 
förvaltningens förslag till plan för användning av de avsatta balansmedlen. 

Dagens sammanträde 
Bildningschef Lotta Lindgren och förvaltningsekonom Malin Engström föredrar ärendet och svarar på 
frågor tillsammans med fritidschef Daniel Stenberg och verksamhetschef skola Peter Backhof. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-06 
Verksamhetsberättelse 2022 
Kommunstyrelsen 2022-12-14, § 309 

För kännedom/ åtgärd: 
Kommunstyrelsen  
Förvaltningsledningen 
Förvaltningsekonom 
Ekonomiavdelningen 
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§ 20  Dnr BN 2022/000212-17 

Driftbudget 2023 – Information om åtgärder för en 
budget i balans 

Bildningsnämndens beslut 
Informationen noteras som mottagen. 

Ärendet 

Bakgrund 
Våren 2022 tog kommunstyrelsen beslut om budgeten 2023. Denna budget har efter det justerats på 
grund av: 
• Nytt pensionsavtal 
• Förändring av sociala avgifter (innebär att varje lönekostnad multipliceras med 1,42 istället för 

1,39) 
• Inflation och prisökningar – exempelvis på livsmedel, drivmedel och el. 
• Kraftigt höjt prisbasbelopp som påverkar pensionerna 
• Stigande räntor, globalt och nationellt 

Den nu beslutade budgeten innebär att kommunen har en underfinansierad budget, pengar som ska 
hämtas hem under de kommande åren. För bildningsnämndens del innebär den beslutade budgeten 
en utökning med 2,2 mnkr 2023. Trots denna utökning behöver bildningsnämnden vidta åtgärder för 
att klara de förändrade villkor som råder. 

Åtgärder 
Förvaltningen arbetar vidare enligt den åtgärdsplan som bifogades budgetpaket i december 2022. 
Detta innebär: 
• Det finns ingen budgetpost eller kostnad för utökade lokaler i Figeholm då detta har senarelagts. 
• Det finns ingen budgetpost gällande Havslätts camping. Förvaltningen följer dock utvecklingen 

för att ha kontroll på eventuella kostnader under 2023 så avtalen och övertagandet sker 
succesivt under de första månaderna 2023. 

• Isen på idrottsparken är inte uppspolad och genererar därför inga kostnader. 
• Avvecklingen av en kommunal fritidsgård är påbörjad och hanteras som ett särskilt ärende. 
• Avvecklingen av en förskola är påbörjad och hanteras som ett särskilt ärende. 
• Sex tjänster inom förvaltningen kommer att avvecklas 2023. Beslut tas inom 

samverkanssystemet på LOKSAM (lokal samverkansgrupp). Information sker på BISAM 
(förvaltningens samverkan). Alla processer är påbörjade och beslut är tagna gällande fyra av 
tjänsterna. 

• Driftsbidrag till Stiftelsen Forum för scenen sägs upp omgående. 
• Förvaltningen betalar inget för Café Fnyket. 
• Förvaltningens kostnader för minskad städning och fastighetsskötsel är minskad och följs vid 

varje månadsuppföljning. 
• Den priskompensation som ligger centralt kommer till viss del att betalas ut till verksamheterna 

för att kompensera för ökade kostnader genom uppföljning varje månad. 
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§ 20 fortsättning 

Konsekvenser för barn och unga 
Den reviderade budgeten och de åtgärder som vidtas innebär en ambitionssänkning och på det ena 
eller andra sättet drabbar alla besparingar barn och unga. Att hålla budgeten och ta ansvar för att 
beskrivna åtgärder genomförs är positivt för barn och unga då ett underskott riskerar ännu kraftigare 
åtgärder över tid. 

I åtgärdsplanen som bifogas finns konsekvenser för barn och unga beskrivna under varje åtgärd. 

Ärendets behandling 
Förvaltningen föreslår att informationen noteras som mottagen. 

Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår 2023-02-01, § 8, att bildningsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

Dagens sammanträde 
Bildningschef Lotta Lindgren och förvaltningsekonom Malin Engström föredrar ärendet och svarar på 
frågor. 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att bildningsnämnden beslutar 
bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens arbetsutskott 2023-02-01, § 8 
Tjänsteutlåtande 2023-01-23 
Bilaga 1 Åtgärdsplan utifrån reviderad budget 2023 

Skickas till 

För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Förvaltningsledningen 
Förvaltningsekonomen 
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§ 21  Dnr BN 2022/000987-1 

Avveckling av en förskola i Oskarshamns tätort 

Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden beslutar att Havslätts förskola avvecklas från och med augusti 2023. 
2. Bildningsnämnden beslutar att vårdnadshavare som under våren 2023 har sina barn placerade 

på Havslätts förskola och som under hösten 2023 får ny placering på en annan förskoleenhet 
med anledning av nämndens beslut om avveckling ska ha kostnadsfri förskola under augusti 
2023. Finansiering om cirka 36 000 kronor sker via bildningsnämndens oförutsedda. 

Jäv 
Marita Reinholdsson (V) anmäler jäv och deltar inte vid handläggningen av ärendet. 

Reservationer 
Johanna Wyckman (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och med följande 
motivering: 
”Liberalerna var emot en nedläggning av en förskola i Oskarshamns kommun redan när budgeten 
togs i december 2022. Liberalerna prioriterade att fortsätta hålla förskolan öppen och ville istället 
spara in på höga politiska arvoden. Vi är emot nedläggningen av Havslätts förskola, eftersom vi 
tycker att barn i Oskarshamns kommun är värda att satsa på och vi har medel avsatta för att behålla 
förskolan i vår budget.” 
 
Ted Nyberg (SD) och Marie-Louise Svensson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Ärendet 

Bakgrund 
Bildningsnämnden beslutade 2022-12-15 att ge verksamhetschef förskola i uppdrag att ta fram ett 
underlag med förslag till nämndens sammanträde 2023-02-15 om vilken förskola som ska avvecklas 
enligt kommunfullmäktiges uppdrag 2022-12-12. 

Bildningsnämnden har beslutat om att minska förskolans ram, utifrån den budget som 
kommunfullmäktige beslutade om 2022-12-12, och har samtidigt gett bildningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram ett förslag för att avveckla en förskola i Oskarshamns tätort. Bildningsnämnden 
har också specificerat följande summor som avvecklingen avser; för 2023 med 296 000 kronor samt 
för 2024 och 2025 med 708 000 kronor. 

Under hösten öppnar en nybyggd förskola i Oskarshamns tätort samtidigt som barnantalet i 
förskolan är lägre än tidigare år. 

Redovisning av uppdrag 
Andel barn med plats i förskolan 
Oskarshamns kommun har en relativt hög andel inskrivna barn i förskolan vilket torde vara en bra 
grund för barnets utveckling och lärande här och nu och för det livslånga lärandet. Utbildning i 
förskolan har betydelse för barns utveckling, lärande och hälsa. Forskningen visar på ett 
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§ 21 fortsättning 

övertygande sätt (Persson, 2016) att förskolan har utjämnande socioekonomiska effekter eftersom 
den främst gynnar barn från resursfattiga familjer. Tillgång till en förskola med hög kvalitet kan 
minska barns psykiska ohälsa och sociala problem samt bidra till barns utveckling och lärande över 
tid. Vikten av att satsa på förskolan lyfts även av Nobelpristagare i ekonomi (Heckman, 2011) som 
menar att det är lönsamt på sikt både för samhället och för individerna. I Oskarshamns kommun var 
år 2021 88,1 % av alla barn i åldersgruppen 1-5 år inskrivna i förskolan och 2 % inskrivna i 
fristående förskolor. Fördelat på ålder och inskrivningsgrad ser det ut som följer; 72,2% av barn i 1-2 
års ålder och 98 % av barn i 3-5 års ålder. Nya lagändringar ska tillämpas från 1 juli 2023 vars syfte 
är att öka deltagandet i förskolan genom att, bland annat varje hemkommun blir skyldig att ta kontakt 
med vårdnadshavare och upplysa om förskolans syfte och barnens rätt till förskola. Barn som fyllt tre 
år ska ha en reserverad plats på förskolan även om vårdnadshavare inte ansökt om det. Denna 
lagändring kan innebära fler barn i förskolan. 

Nedanstående diagram visar antal inskrivna barn i Oskarshamns kommunala förskolor per månad 
från 2015 till 2022. 

 

    
           Källa: QV 

Antal födda barn 
Antalet födda barn minskar i Oskarshamns kommun och samma tendens finns även i riket. Att färre 
barn för närvarande föds innebär självklart en något lägre efterfrågan av plats i förskolan. 

  

1 000
1 050
1 100
1 150
1 200
1 250
1 300
1 350
1 400
1 450
1 500

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Antal inskrivna barn i Oskarshamns kommunala förskolor 
per månad

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023



     
    PROTOKOLL Sida 12 
    Bildningsnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-15 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 21 fortsättning 

 

I lokalutredningen 3.0 var en utgångspunkt att antalet barn per avdelning skulle minska, med en 
strävan efter att snittet barn per avdelning skulle vara 15 barn. 

Avveckling av en förskola kan få som konsekvens att barngrupperna i förskolan inte blir mindre. Med 
en ny förskola, en prognos om färre barn och bibehållande av befintliga förskolor hade 
barngrupperna kunnat minska. Eftersom en ny förskola kommer att öppna under hösten 2023 så 
utökas det totala antalet platser inom förskolan. Detta samtidigt som prognoserna (se ovan tabell) 
visar på något färre barn. 

Storlek på förskolor 
Av den lokalutredning som bildningsförvaltningen presenterade för bildningsnämnden 
BN 2020-09-24, dnr BN 2019/000498 (redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen gällande fler 
förskoleplatser), framgår följande om storlek på förskolor: 

Skolverket ger inga speciella råd gällande storlek eller antal avdelningar som är optimalt för en 
förskola. Råden fokuserar istället på barngruppens storlek och den fysiska inne- och utemiljön som 
barngruppen har till förfogande (se mer under avsnittet ”Barngrupper i förskolan”). Runtom i Sverige 
byggs nu allt fler större förskolor, inte sällan för att kunna ta emot 150-200 barn. Om hänsyn tas till 
barngruppsstorlekar och fysisk miljö finns det övervägande fördelar med att bygga större förskolor, 
både ur kvalitets- och ekonomihänseende. Följande fördelar har bland annat identifierats med 
enheter som har kapacitet för minst 100 barn: 

• Ökad möjlighet till att samordna och organisera personal utifrån verksamhetens behov. 
• Minskad sårbarhet vid frånvaro hos personal. 
• Bättre förutsättningar för kollegialt lärande. 
• Ökad attraktivitet vid rekrytering, då bland annat ensamarbete minskas. 
• Högre kostnadseffektivitet utifrån bland annat kost och städ. 
• Sammanlagd minskad investerings- och driftskostnad. 

Avdelningarna blir mer samlade vilket innebär att rektor kan vara mer på plats och då närmare sina 
medarbetare. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns fördelar med enheter som har en något högre 
kapacitet. Att avveckla en eller två avdelningar på en större förskola skulle inte innebära några 
effektiviseringar då det inte finns möjlighet att hyra ut delar av en förskola till andra aktörer samt att 
vi sedan tidigare lokalutredning redan konstaterat att det av olika skäl kan vara att föredra att en 
förskola har en högre kapacitet. Mot denna bakgrund har bildningsförvaltningen tittat på vilka 
förskolor vi har i tätorten med lägre kapacitet, det vill säga två avdelningar. 

  



     
    PROTOKOLL Sida 13 
    Bildningsnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-15 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 21 fortsättning 

Antalet mindre förskolor 
I Oskarshamns kommuns tätort finns följande förskolor med två avdelningar: 
• Sunnanängs förskola 
• Södertorns förskolas två avdelningar i paviljonger 
• Kristineängs förskola 
• Saltviks förskola 
• Havslätts förskola 

Sunnanängs förskola 
Enligt tidigare information till bildningsnämnden avvecklas Sunnanängs förskola i samband med att 
Kristineängs nybyggda förskola står klar (augusti 2023). Sunnanängs kapacitet motsvarar 30 platser. 

Södertorns förskola – modulbyggnaden 
I anslutning till Södertorns förskola finns en tillfällig modulbyggnad som rymmer två avdelningar. 
Enligt tidigare information till bildningsnämnden avvecklas modulbyggnaden i samband med att 
Kristineängs nybyggda förskola står klar (augusti 2023). Modulens kapacitet motsvarar 30 platser. 

Kristineängs förskola 
En avveckling av Kristineängs förskola är inte aktuell på grund av flera anledningar. Att avyttra den 
nuvarande byggnaden som finns i anslutning till den nybyggda förskolan skulle innebära svårigheter 
för fastighetsägaren att hyra ut den till andra aktörer. Det är positivt att de två befintliga 
avdelningarna är en del av den kommande större förskolan vilket bland annat innebär en ökad 
möjlighet för samordning i en större enhet. De två befintliga avdelningarna är också relativt 
nybyggda och har en god standard. 

Saltviks förskola 
En avveckling av Saltviks förskola är inte aktuell då den tillgodoser barn och familjer i Saltvik, Rotvik 
och Ekebo med platser. I området finns även nya tomter som planeras för nybyggnation. 
Bedömningen är att Saltviks förskola ska vara kvar. 

Havslätts förskola 
En avveckling av Havslätts förskola skulle innebära en förändring för vårdnadshavare och barn men 
det finns andra förskolor i närområdet som har kapacitet för att ta emot barnen från Havslätts 
förskola. Hyran och andra kostnader kopplade till Havslätts förskola motsvarar ungefär den summa 
som förskolans ram minskas med i budget 2023. Med anledning av ovanstående redogörelse 
föreslås Havslätts förskola avvecklas från och augusti 2023. Havslätts förskolas kapacitet motsvarar 
38 platser. 
Konsekvenser av nedläggning 
En konsekvens av nedläggning av Havslätts förskola är att barn och familjer kommer behöva byta 
förskola. En annan konsekvens skulle kunna vara att vårdnadshavare som ansöker om plats på 
förskolorna i Havslätts närområde kan komma att erbjudas placering på en förskola längre hemifrån. 
De barn som är födda 2017 och börjar i förskoleklass hösten 2023 berörs inte av en förflyttning. 
Övriga barn kommer att flyttas till andra förskolor i Oskarshamn, först och främst utifrån 
vårdnadshavarnas önskemål. Detta kan innebära att några barn får längre till sin förskola än tidigare 
eller närmare, beroende på var de bor. 

Med den nybyggda förskolan och med en prognos om färre barn samt bibehållande av befintliga 
förskolor hade barngrupperna kunnat minska. Den nybyggda förskolan har en maxkapacitet på 120 
platser. I samband med att den nya förskolan öppnar så avvecklas, som tidigare nämnts, 
Sunnanängs förskola med plats för 30 barn, Södertorns förskolas modulbyggnad med plats för 30 
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barn samt även avdelningen Citronfjärilen på Stångeborgs förskola med plats för 15 barn. Om beslut 
fattas om att avveckla Havslätts förskola så avvecklas ytterligare 38 platser. Det totala antalet 
platser som avvecklas blir då sammanlagt 113 platser. 

En avveckling bedöms inte få konsekvensen att barn inte kan erbjudas plats i förskolan i enlighet 
med lagstiftningen. 

Att avveckla en väl fungerande förskola kommer att väcka känslor hos vårdnadshavare och 
medarbetare. Barnen kommer att få ett bra välkomnande och introduktion till sin nya förskola. 

Uppsägning och kostnader för att avyttra lokalen 
Uppsägningstiden för lokalen omfattar sex månader och hyresavtalet för Havslätts förskola sägs upp 
den 28 februari och således blir förskolans sista dag i fastigheten den 31 augusti. En kostnad på 
cirka 50 000 tillkommer för flytt och städ. 

Konsekvenser för barn och unga 
Konsekvenser för barn och unga redogörs också för under avsnittet ”Konsekvenser av nedläggning”. 
De barn som är födda 2017 och börjar i förskoleklass hösten 2023 berörs inte av en förflyttning. 
Övriga barn kommer att flyttas till andra förskolor i Oskarshamn, först och främst utifrån 
vårdnadshavarnas önskemål. Detta kan innebära att några barn får längre till sin förskola än tidigare 
eller närmare, beroende på var de bor. Barnen kommer att få ett bra välkomnande och introduktion 
till sin nya förskola. 

Ärendets behandling 
Förvaltningen föreslår följande: 
1. Bildningsnämnden beslutar att Havslätts förskola avvecklas från och med augusti 2023. 
2. Bildningsnämnden beslutar att vårdnadshavare som under våren 2023 har sina barn placerade 

på Havslätts förskola och som under hösten 2023 får ny placering på en annan förskoleenhet 
med anledning av nämndens beslut om avveckling ska ha kostnadsfri förskola under augusti 
2023. Finansiering om cirka 36 000 kronor sker via bildningsnämndens oförutsedda. 

Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår 2023-02-01,§ 10, att bildningsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag samt beslutar att bildningsförvaltningen till nämndens sammanträde 2023-02-
15 ska ta fram ett ärende för avgiftsreducering i förskolan för augusti 2023 även för förskolan 
Sunnanäng och avdelningarna Mattisborgen och Citronfjärilen som också avvecklas under 2023. 
Avgiftsreduceringen ska gälla de vårdnadshavare som under våren 2023 har sina barn placerade på 
någon av dessa och som får ny placering på en annan förskoleenhet under hösten 2023. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef förskola Ulrika Mellblom föredrar ärendet och svarar på frågor tillsammans med 
organisationsstrateg Niclas Lundström. 

Ted Nyberg (SD) yrkar för Sverigedemokraterna att ärendet återremitteras för att komplettera 
utredningen med vilka faktorer som ska utgöra grunden för valet av vilken förskola som ska 
avvecklas. 

Johanna Wyckman (L) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för utredning även av om 
förskolan kan drivas vidare i en alternativ driftform, exempelvis föräldrakooperativ, och yrkar i andra 
hand avslag till arbetsutskottets förslag.  
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Marianne Erlandsson (S) och Patrik Wahlström (S) yrkar för Socialdemokraterna och Moderaterna 
bifall till arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden går igenom Ted Nybergs (SD) och Johanna Wyckmans (L) yrkanden och frågar Ted 
Nyberg (SD) och Johanna Wyckman (L) om yrkandet om återremiss är gemensamt och om det 
avser både motiveringen om att komplettera utredningen med vilka faktorer som ska utgöra grunden 
för valet av vilken förskola som ska avvecklas samt om förskolan kan drivas vidare i en alternativ 
driftform, exempelvis föräldrakooperativ. Ted Nyberg (SD) och Johanna Wyckman (L) svarar ja. 

Ordföranden finner att det föreligger tre förslag; arbetsutskottets förslag, Ted Nybergs (SD) och 
Johanna Wyckmans (L) yrkande om återremiss samt Johanna Wyckmans (L) avslagsyrkande. 
Ordföranden meddelar att först prövas yrkandet om återremiss. Om bildningsnämnden beslutar att 
ärendet ska avgöras idag prövas därefter arbetsutskottets förslag mot Johanna Wyckmans (L) 
avslagsyrkande. Bildningsnämnden godkänner detta. 

Ordföranden ställer proposition på Ted Nybergs (SD) och Johanna Wyckmans (L) yrkande om 
återremiss och finner att bildningsnämnden beslutar att avslå detta. Votering begärs och verkställs. 

Bildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för att ärendet ska avgöras av bildningsnämnden idag. 
Nej-röst för bifall till Ted Nybergs (SD) och Johanna Wyckmans (L) yrkande om återremiss. 

Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar bildningsnämnden att ärendet ska avgöras av 
bildningsnämnden idag. Omröstningsresultatet framgår av sidan 17 i protokollet. 

Därefter ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag mot Johanna Wyckmans (L) 
avslagsyrkande och finner att bildningsnämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Votering 
begärs och verkställs. 

Bildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. 
Nej-röst för avslag till arbetsutskottets förslag. 

Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar bildningsnämnden att bifalla arbetsutskottets förslag. 
Omröstningsresultatet framgår av sidan 18 i protokollet. 

Charlotte Sternell (C), Magnus Jonneryd (KLP) och Margareta Sjögren (KD) begär att få lämna 
protokollsanteckningar i ärendet. Ordföranden godkänner detta. 

Protokollsanteckning från Charlotte Sternell (C): 
”I Centerpartiets budgetförslag som behandlades i kommunfullmäktige i december månad så 
motsatte sig Centerpartiet en nedläggning av en förskola i Oskarshamns kommun. Vi i Centerpartiet 
menar att det nu är läge att minska storleken på våra barngrupper när det totala antalet barn i 
förskolan minskar. Vilket nu inte blir möjligt i samma utsträckning när en förskola läggs ner. 
Centerpartiet anser fortfarande att den besparing som görs genom att lägga ner en förskola hade 
kunnat göras på andra verksamheter i kommunen. Samtidigt så har vi respekt för demokratiskt 
fattade beslut och uppdraget från en majoritet i kommunfullmäktige är att vi ska lägga ner en 
förskola och det behöver vi följa. 

I samband med Bildningsnämndens sammanträde yrkar L med flera återremiss för att utreda 
föräldrakooperativ eller andra driftsformer. Centerpartiet välkomnar alternativa driftsformer och om 
det kommer ansökningar från föräldrar eller andra utförare så ser Centerpartiet det som positivt.  
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Samtidigt så anser Centerpartiet att alternativa driftsformer ska komma på initiativ från utförare och 
inte ett genom ett utredningsuppdrag. Om ansökan inkommer om att driva Havslätts förskola som ett 
föräldrakooperativ anser Centerpartiet den ska tas på största allvar och utredas.” 

Protokollsanteckning från Magnus Jonneryd (KLP): 
Vi i Kustlandspartiet anser att nedläggningen av Havslättsförskola är ett misslyckande för 
kommunen och en helt felaktig besparing. Prioritera kärnverksamheten först och främst. Vi hade 
kunnat minska barngrupperna totalt sett om vi valt att inte lägga ner. Istället riskerar vi att få större 
barngrupper och en ökad arbetsbelastning för den redan hårt ansträngda personalen. Detta är något 
som dessutom lyfts fram i tjänstemännens analys av de konsekvenser som en nedläggning kan få. 
Sammanfattningsvis så finns det långt mer lämpliga besparingar att göra för Oskarshamns bästa. 

Protokollsanteckning från Margareta Sjögren (KD): 
”Jag håller med om det yrkande som Liberalerna och Sverigedemokraterna lämnat in. Jag motsätter 
mig avvecklingen av Havslätts förskola.” 

Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens arbetsutskott 2023-02-01, § 10 
Tjänsteutlåtande 2023-01-23 

Skickas till 

För kännedom/åtgärd: 
Förvaltningsledningen 
Rektorer förskola 
Organisationsstrategen 
Förvaltningsekonomen 
Ekonomistrateg förskola 
Avdelningen för administration – Team övergripande och förskola 
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Omröstningslista - Bildningsnämnden 2023-02-15, § 21 Avveckling av en förskola i 
Oskarshamns tätort  

Voteringsproposition:  
- Ja-röst för att ärendet ska avgöras av bildningsnämnden idag. 
- Nej-röst för bifall till Ted Nybergs (SD) och Johanna Wyckmans (L) yrkande om återremiss. 

 
Ledamot 

 
Tjänstgörande ersättare 

 
Ja 

 
Nej 

 
Avstår 

 
Carina Freij Nolin (S) 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
Sami Durmishi (S) 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
Marianne Erlandsson (S) 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
Stefan Pettersson (M) 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
Berndt Karlsson (M) 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
Johanna Bäckström Wörmke (SD) 

 
Marie-Louise Svensson (SD) 

 
 

 
X 

 
 

Marko Raiskio (SD) 
 
Ted Nyberg (SD) 

 
 

 
X 

 
 

 
Johanna Wyckman (L) 

 
 

 
 

 
X 

 
 

 
Charlotte Sternell (C) 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
Marita Reinholdsson (V) Magnus Jonneryd (KLP) 

 
 

 
X 

 
 

Anton Sejnehed (S) 
 
 

 
X 

 
 

 
 

  
Summa: 

 
7 

 
4 
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Omröstningslista - Bildningsnämnden 2023-02-15, § 21 Avveckling av en förskola i 
Oskarshamns tätort  

Voteringsproposition:  
- Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. 
- Nej-röst för avslag till arbetsutskottets förslag. 

 
Ledamot 

 
Tjänstgörande ersättare 

 
Ja 

 
Nej 

 
Avstår 

 
Carina Freij Nolin (S) 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
Sami Durmishi (S) 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
Marianne Erlandsson (S) 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
Stefan Pettersson (M) 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
Berndt Karlsson (M) 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
Johanna Bäckström Wörmke (SD) 

 
Marie-Louise Svensson (SD) 

 
 

 
X 

 
 

Marko Raiskio (SD) 
 
Ted Nyberg (SD) 

 
 

 
X 

 
 

 
Johanna Wyckman (L) 

 
 

 
 

 
X 

 
 

 
Charlotte Sternell (C) 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
Marita Reinholdsson (V) Magnus Jonneryd (KLP) 

 
 

 
X 

 
 

Anton Sejnehed (S) 
 
 

 
X 

 
 

 
 

  
Summa: 

 
7 

 
4 
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§ 22  Dnr BN 2023/000103-1 

Avgiftsreducering i förskolan för augusti 2023 

Bildningsnämndens beslut 
Vårdnadshavare som under våren 2023 har sina barn placerade på förskolan Sunnanäng eller 
avdelningarna Mattisborgen och Citronfjärilen och som under hösten 2023 får en ny placering på en 
annan förskoleenhet, med anledning av att Sunnanäng, Mattisborgen och Citronfjärilen avvecklas, 
ska ha kostnadsfri förskola under augusti 2023. Finansiering om cirka 29 000 kronor sker via 
bildningsnämndens oförutsedda. 

Ärendet 
Bildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2023-02-01, § 10, att bildningsförvaltningen till 
nämndens sammanträde 2023-02-15 ska ta fram ett ärende för avgiftsreducering i förskolan 
för augusti 2023 även för förskolan Sunnanäng och avdelningarna Mattisborgen (Södertorns 
förskola) och Citronfjärilen (Stångeborgs förskola) som avvecklas under 2023. Avgiftsreduceringen 
ska gälla de vårdnadshavare som under våren 2023 har sina barn placerade på någon av dessa och 
som får ny placering på en annan förskoleenhet under hösten 2023. Avgiftsreduceringen omfattar 
således inte barn på avdelningarna Citronfjärilen och Mattisborgen som kommer vara kvar på 
Södertorns respektive Stångeborgs förskola. 

Förvaltningens bedömning är att kostnaden för avgiftsreduceringen uppgår till cirka 65 000 kronor, 
för samtliga förskoleenheter varav 36 000 kronor avser Havslätts förskola. 

Konsekvenser för barn och unga 
Ärendet avser avgiftsreducering vilket inte bedöms ha några konsekvenser för barn och unga. 

Ärendets behandling 
Förvaltningen föreslår att vårdnadshavare som under våren 2023 har sina barn placerade på 
förskolan Sunnanäng eller avdelningarna Mattisborgen och Citronfjärilen och som under hösten 
2023 får en ny placering på en annan förskoleenhet, med anledning av att Sunnanäng, Mattisborgen 
och Citronfjärilen avvecklas, ska ha kostnadsfri förskola under augusti 2023. Finansiering om cirka 
29 000 kronor sker via bildningsnämndens oförutsedda. 

Bildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2023-02-01,§ 10, att bildningsförvaltningen till 
nämndens sammanträde 2023-02-15 ska ta fram ett ärende för avgiftsreducering i förskolan 
för augusti 2023 även för förskolan Sunnanäng och avdelningarna Mattisborgen och Citronfjärilen 
som också avvecklas under 2023. Avgiftsreduceringen ska gälla de vårdnadshavare som under 
våren 2023 har sina barn placerade på någon av dessa och som får ny placering på en annan 
förskoleenhet under hösten 2023. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef förskola Ulrika Mellblom föredrar ärendet. 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar 
bifalla detta. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-06 

Skickas till 

För kännedom/åtgärd: 
Bildningschefen 
Verksamhetschef förskola 
Rektorer förskola 
Förvaltningsekonomen 
Ekonomistrateg förskola 
Avdelningen för administration – Team övergripande och förskola 
  



     
    PROTOKOLL Sida 21 
    Bildningsnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-15 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 23  Dnr BN 2022/000986-1 

Avveckling av en kommunal fritidsgård 

Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden beslutar att Rödsle fritidsgård läggs ner kvällstid från höstterminen 2023. 
2. Bildningsnämnden beslutar att ge chefen för ungdomsenheten i uppdrag att utveckla konceptet 

mobila fritidsledare. 

Reservationer 
Johanna Wyckman (L) reserverar sig mot punkt 1 i beslutet till förmån för eget yrkande och med 
följande motivering: 
” Liberalerna var emot nedläggningen av en fritidsgård redan när budgeten togs i december 2022. Vi 
tycker att fritidsgårdarnas arbete är oumbärligt för att förebygga brott och utsatthet, och ger en 
meningsfull fritid för barn och unga. Därför är vi också emot nedläggningen av Rödsleskolans 
fritidsgård. Liberalerna ser positivt på att konceptet med mobila fritidsledare utvecklas.” 

Ted Nyberg (SD) och Marie-Louise Svensson (SD) reserverar sig mot punkt 1 i beslutet till förmån 
för eget yrkande och med följande motivering: 
”Däremot främjar vi konceptet mobil fritidsgård.” 

Marita Reinholdsson (V) reserverar sig mot punkt 1 i beslutet. 

Ärendet 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-12 att bildningsnämnden under 2023 ska avveckla en 
kommunal fritidsgård. Bildningsnämnden beslutade därefter 2022-12-15 att ge fritidschefen i 
uppdrag att ta fram ett underlag till nämndens sammanträde 2023-02-15 om vilken fritidsgård som 
ska avvecklas enligt kommunfullmäktiges uppdrag. Fritidskontorets budgetram för 
fritidsgårdsverksamheten minskas med 175 000 kr under 2023 och från 2024 med 350 000 kr. 
Avvecklingen av en fritidsgård gäller från hösten 2023. 

Fritidskontoret och Ungdomsenheten ansvarar för de kommunala fritidsgårdarna i Oskarshamn. Idag 
finns tre fritidsgårdar på de tre högstadieskolorna i Oskarshamns tätort (Vallhallaskolan, 
Kristinebergskolan och Rödsleskolan). Dagtid består fritidsgårdarnas uppdrag mot de tre 
högstadieskolorna i att arbeta med rastverksamhet, cafeteria samt vuxenstöd i elevråd och 
skolidrottsförening. Kvällstid är det öppen verksamhet som bedrivs i olika omfattning på de olika 
fritidsgårdarna. Det finns också en kommunal fritidsgård i Kristdala, men den är inte öppen dagtid 
utan erbjuder öppen verksamhet 2-3 kvällar per vecka. Sedan tidigare finns det ett också politiskt 
uppdrag att utveckla mobil fritidsgård så att fler ungdomar får tillgång till fritidsgårdsverksamhet. Det 
arbetet har startats upp under 2022 och är under uppbyggnad. 

Redovisning av uppdrag 
För att möta ramminskningen inom fritidsgårdarnas verksamhet är förslaget Rödsle fritidsgård. Det 
är den fritidsgård som har minst öppen verksamhet kvällstid, för närvarande två kvällar per vecka. 
Här betalar fritidskontoret ingen hyra för lokalerna som ligger i skolans lokaler. Ramminskningen 
motsvarar de kostnader som finns för personal och verksamhetsmedel för nuvarande verksamhet 
kvällstid.  
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§ 23 fortsättning 

En avveckling och besparing på fritidsgården i Rödsle kommer att påverka barn och unga negativt 
och därför har vi arbetat med att försöka hitta lösningar på avvecklingen så att våra ungdomar 
fortsatt får ett bra utbud av fritidsaktiviteter. Detta visar sig vara möjligt genom omprioriteringar inom 
ram samt med stöd av exempelvis statsbidrag och mobil verksamhet. 

I och med beslutet att tilldela bildningsnämnden statsbidragen för bland annat brottsförebyggande 
arbete finns utrymme att fortsätta att utveckla verksamheten med mobil fritidsgård som möter unga 
där de är och arrangera och medverka på aktiviteter på olika platser runt om i kommunen. Med en 
utveckling av mobil fritidsgård förväntas vi också nå ungdomar som vanligtvis inte besöker 
fritidsgårdarna. Vi väljer också i detta läge att döpa om benämningen mobil fritidsgård till mobila 
fritidsledare, vilket bättre passar in på uppdraget. 

I nuläget bedrivs alltså öppen verksamhet vid fritidsgården i Rödsle två kvällar per vecka. Genom att 
låta mobila fritidsledare utgå från Rödsleskolan och där bedriva verksamhet en eftermiddag eller 
kväll i veckan med särskilt fokus på särskolans elever, förväntas konsekvenserna av avvecklingen 
att mildras väsentligt. Självklart kommer verksamheten fortsatt även vara öppen för alla ungdomar 
som vill besöka verksamheten. Verksamheten som bedrivs dagtid mot skolan kommer inte påverkas 
utan bedrivs som tidigare. 

Denna lösning innebär också att det inte behöver genomföras några personalneddragningar inom 
verksamheten och att vi kan behålla den erfarenhet och kompetens som fritidsledarna byggt upp 
genom åren. 

Dialog har skett med berörda och information har lämnats på arbetsplatsträffar inom fritidsgårdarna, 
ledningsgrupp fritidskontoret och samverkan har skett på LOKSAM (lokal samverkansgrupp). En 
riskbedömning och handlingsplan vid förändring i verksamheten har genomförts där medarbetare, 
skyddsombud och facklig företrädare har deltagit. 

Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår med bakgrund av ovan att Rödsle fritidsgård läggs ner under kvällstid från 
höstterminen 2023 som permanent verksamhet. Samtidigt passar vi på att ändra 
verksamhetsinriktningen på den mobila fritidsgården till mobila fritidsledare. Ramminskningen som 
genomförs inom fritidsgårdarnas verksamhet hanteras via omprioriteringar och statsbidrag. I och 
med detta kan viss verksamhet och platsen Rödsle fritidsgård fortsatt vara en viktig mötesplats för 
ungdomar med särskilt fokus på särskolans elever där den integreras och utvecklas med mobila 
fritidsledare som kommer utgå från Rödsleskolan. Verksamheten som bedrivs kvällstid framöver 
kommer fortsatt vara öppen för alla barn och unga. 

Konsekvenser för barn och unga 
En avveckling på en av våra fritidsgårdar skulle drabba barn och unga negativt. Med ändrad 
verksamhetsinriktning på Rödsle fritidsgård och genom integrering med den mobila verksamheten 
kan vi fortsatt erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter till målgruppen och även nå fler ungdomar som 
vanligtvis inte besöker fritidsgårdarna. 

Ärendets behandling 
Förvaltningen föreslår följande: 
1. Bildningsnämnden beslutar att Rödsle fritidsgård läggs ner kvällstid från höstterminen 2023. 
2. Bildningsnämnden beslutar att ge chefen för ungdomsenheten i uppdrag att utveckla konceptet 

mobila fritidsledare. 
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§ 23 fortsättning 

Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår 2023-02-01, § 9, att bildningsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

Dagens sammanträde 
Fritidschef Daniel Stenberg föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Johanna Wyckman (L) yrkar avslag till arbetsutskottets förslagspunkt nummer 1. 

Ted Nyberg (SD) begär ajournering. Sammanträdet ajourneras klockan 13:27-13:29.  

Ted Nyberg (SD) yrkar för Sverigedemokraterna avslag till arbetsutskottets förslagspunkt nummer 1. 

Patrik Wahlström (S) för Socialdemokraterna och Stefan Pettersson (M) för Moderaterna yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden finner att det föreligger två förslag avseende arbetsutskottets förslagspunkt nummer 1; 
arbetsutskottets förslagspunkt nummer 1 och Johanna Wyckmans (L) och Ted Nybergs (SD) 
avslagsyrkande. Ordföranden finner att därutöver föreligger arbetsutskottets förslagspunkt nummer 
2. Ordföranden meddelar att först prövas arbetsutskottets förslagspunkt nummer 1 mot Johanna 
Wyckmans (L) och Ted Nybergs (SD) avslagsyrkande och därefter prövas arbetsutskottets 
förslagspunkt nummer 2. Bildningsnämnden godkänner detta. 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslagspunkt nummer 1 mot Johanna 
Wyckmans (L) och Ted Nybergs (SD) avslagsyrkande och finner att bildningsnämnden beslutar att 
bifalla arbetsutskottets förslagspunkt nummer 1. Votering begärs och verkställs. 

Bildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslagspunkt nummer 1. 
Nej-röst för avslag till arbetsutskottets förslagspunkt nummer 1. 

Med 7 ja-röster mot 3 nej-röster och 1 som avstår beslutar bildningsnämnden att bifalla 
arbetsutskottets förslagspunkt nummer 1. Omröstningsresultatet framgår av sidan 25 i protokollet. 

Magnus Jonneryd (KLP) begär att få lämna protokollsanteckning i ärendet. Ordföranden godkänner 
detta. 

Protokollsanteckning från Magnus Jonneryd (KLP):  
”Att lägga ner en fritidsgård är ytterligare ett bakslag för vad som kan anses vara en av Sveriges 
rikaste kommuner.  En fritidsgård skapar trygghet och en meningsfullare tillvaro för våra ungdomar. 
En möjlighet att bli sedd av andra vuxna utanför närmaste familjen. Det här är något vi behöver mer 
av- inte mindre. Sluta spara på våra barn och unga!” 

Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens arbetsutskott 2023-02-01, § 23 
Tjänsteutlåtande 2023-01-23 
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§ 23 fortsättning 

Skickas till 

För kännedom: 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningsledningen 
Rektorer grundskola 
Förvaltningsekonomen 
Ekonomistrateg förskola 
Administrationen 

För åtgärd: 
Fritidschefen 
Fritidsgårdschefen 
Chef ungdomsenheten 
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23 fortsättning 

Omröstningslista - Bildningsnämnden 2023-02-15, § 23 Avveckling av en kommunal 
fritidsgård  

Voteringsproposition:  
- Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslagspunkt nummer 1. 
- Nej-röst för avslag till arbetsutskottets förslagspunkt nummer 1. 

 
Ledamot 

 
Tjänstgörande ersättare 

 
Ja 

 
Nej 

 
Avstår 

 
Carina Freij Nolin (S) 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
Sami Durmishi (S) 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
Marianne Erlandsson (S) 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
Stefan Pettersson (M) 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
Berndt Karlsson (M) 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
Johanna Bäckström Wörmke (SD) 

 
Marie-Louise Svensson (SD) 

 
 

 
X 

 
 

Marko Raiskio (SD) 
 
Ted Nyberg (SD) 

 
 

 
X 

 
 

 
Johanna Wyckman (L) 

 
 

 
 

 
X 

 
 

 
Charlotte Sternell (C) 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
Marita Reinholdsson (V)  

 
 

 
 

 
X 

Anton Sejnehed (S) 
 
 

 
X 

 
 

 
 

  
Summa: 

 
7 

 
3 

 
1 
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§ 24  Dnr BN 2022/000998-1 

Bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar 
i Oskarshamns kommun - Revidering 

Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderade bidragsbestämmelser för 

kultur- och fritidsföreningar. 
2. De reviderade bidragsbestämmelserna gäller från och med 2023-02-15. 
3. Förvaltningen får i uppdrag att hålla kontaktuppgifterna i bidragsbestämmelserna uppdaterade. 

Ärendet 

Bakgrund 
Bidragsbestämmelserna består av 11 olika föreningskategorier. Handläggningen av bidragen inom 
förvaltningen sker både via fritidskontoret och via kulturkontoret då det är gemensamma riktlinjer för 
både kultur- och fritidsföreningar. Den senaste revideringen av bidragsbestämmelserna beslutade 
bildningsnämnden 2021-12-02, § 118. 

Förvaltningens förslag till revidering 
Bidragsbestämmelserna uppdateras på fyra punkter: 

1. Under avsnitt 2. Föreningskategorier tas avsnittet Föreningar kultur/fritid bort och dessa 
föreningskategorier flyttas istället till Föreningar fritid. De aktuella föreningarna hanteras redan 
idag av Fritidskontoret och revideringen i bestämmelserna innebär således ingen förändring i 
vare sig arbetssätt eller förutsättningar för de aktuella föreningarna. 

2. Avsnittet 4.4 Föreningar som äger och driver hembygdsgårdar och andra kulturminnen ändras 
då formerna för bidragsgivningen till dessa föreningar nu hanteras inom ramen för 
Kulturkontorets ordinarie bidragsgivning. Förändringen beslutades om på Hembygdsrådet 2022-
11-16 i enighet med samtliga närvarande föreningar. Hembygdsföreningarna garanteras dock 
fortsatt ett givet belopp i varje års bidragsgivning som endast kan tilldelas dessa föreningar. 
Förändringen i bestämmelserna innebär således ingen förändring i föreningarnas villkor eller 
möjligheter utan endast i formen för dessa föreningars bidragsansökningar. 

3. Under avsnitt 7. Kontaktpersoner uppdateras Kulturkontorets kontaktuppgifter till nuvarande 
kultursekreteraren. 

4. I Bilaga 4 - Avvikande bidrag från föreningskategorierna tas bidraget till Stiftelsen Forum på 
607 500 kronor bort då detta upphör från och med 2024-01-01. Bildningsnämnden beslutade 
2022-12-15 att bidraget skulle sägas upp från 2024-01-01 och uppsägningen genomfördes av 
kulturchefen 2023-01-18. 

De föreslagna ändringarna framgår med gulmarkerad text i förslaget till reviderade 
bidragsbestämmelser. 

Konsekvenser för barn och unga 
Revideringen av bidragsbestämmelserna innebär i sig inga konsekvenser för barn och unga. 
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§ 24 fortsättning 

Ärendets behandling 
Förvaltningen föreslår följande: 
1. Bildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderade bidragsbestämmelser för 

kultur- och fritidsföreningar. 
2. De reviderade bidragsbestämmelserna gäller från och med 2023-02-15. 
3. Förvaltningen får i uppdrag att hålla kontaktuppgifterna i bidragsbestämmelserna uppdaterade. 

Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår 2023-02-01, § 6, att bildningsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

Dagens sammanträde 
Kulturchef Marcus Persson föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att bildningsnämnden beslutar 
bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens arbetsutskott 2023-02-01, § 6 
Tjänsteutlåtande 2023-01-23 
Reviderade bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar - förslag 

Skickas till 

För åtgärd: 
Kulturchefen 
Fritidschefen 
Fritidskonsulenten 
Enhetschef allmänkultur 
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§ 25  Dnr BN 2023/000026-2 

Bildningsnämndens internkontrollplan 2023 

Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden fastställer internkontrollplan 2023 enligt föreliggande förslag. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att komplettera internkontrollplan 2023 med kommunövergripande 

punkt/er samt informera bildningsnämnden om detta. 

Ärendet 

Bakgrund 
Enligt 6 kap 6 § kommunallagen ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller 
för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheterna bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Internkontrollens syfte 
Den interna kontrollen är en viktig del av kommunens styrsystem och består av en mängd olika 
samverkande aktiviteter. Syftet med intern kontroll är att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
säkerställa: 
- en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet (uppdrag, mål, effektivitet, rättvisande 

räkenskaper och en god ekonomisk hushållning) 
- en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten (säkerställa att den 

ekonomiska och verksamhetsmässiga rapporteringen är tillräcklig) 
- efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer m.m. (externa och interna lagar, regler och 

föreskrifter, ingångna avtal, verkställande av beslut). 

Väsentlighet och riskbedömning vid valet av granskningsobjekt 
Valet av granskningsobjekt ska motiveras utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. I alla 
organisationer finns en risk att oönskade situationer ska inträffa och om så skulle ske påverkas 
verksamhetens möjligheter att uppnå sina mål. Intern kontroll handlar därför mycket om att kartlägga 
och analysera risker samt vidta åtgärder för att minimera dessa. En metod för att identifiera risker är 
väsentlighets- och riskbedömning. En sådan bedömning ska tydliggöra vilka hot som finns, hur 
sannolikt det är att hotet kan komma att inträffa och hur stor påverkan detta får på verksamheten. 

Granskning av den interna kontrollen 
Bildningsnämndens internkontrollplan med rapporteringsrutiner är framtagen för att säkerställa att 
den interna kontrollen fungerar såsom avsett i förvaltningen. 
Granskningen är indelad i följande områden: 
- Ekonomi 
- Personal 
- Verksamhet 
Processer/rutiner väljs utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. 

Förslag till granskningsområden och kontrollpunkter 2023 
Inför framtagandet av förslag till internkontrollplan 2023, har de politiska partierna i 
bildningsnämnden getts möjlighet att lämna in förslag till kontrollpunkter. Förvaltningen har efter 
presidieberedningen i januari tagit fram föreliggande förslag till internkontrollplan för 2023.  
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§ 25 fortsättning 

Förslag till kontrollpunkter inom granskningsområdet Personal 
Följande processer/rutiner utgör kontrollpunkter som ska granskas inom området personal: 
• Effekter av nytt personalsystem - Uppföljning av effektmålet: Bättre arbetsmiljö, nöjda 

medarbetare, attraktiv arbetsgivare 

Förslag till kontrollpunkter inom granskningsområdet Verksamhet 
Följande processer/rutiner utgör kontrollpunkter som ska granskas inom området verksamhet: 

• Rutin Belastningsregister - Efterlevnad av Rutin för uppvisande av utdrag ur belastningsregister 
för medarbetare som arbetar inom bildningsförvaltningen oavsett var de har sin 
grundanställning. Kontroll görs inom följande verksamheter: 
o förskolan 
o förskoleklassen 
o fritidshemmet 
o grundskolan 
o grundsärskolan 
o gymnasieskolan 
o gymnasiesärskolan 
o elevhälsan 
o kulturskolan 
o kulturverksamheten 
o fritidsverksamheten 

• Hantering Hot och våld - Säkerställa att anställda har kännedom om rutiner i hur de kan 
förebygga, förhindra och hantera händelser av hot och våld. 

Kommunövergripande kontrollpunkter 
Kommunstyrelsen beslutar varje år om kommunövergripande kontrollpunkter som nämnderna ska 
skriva in i sina internkontrollplaner. Då kommunstyrelsen ännu inte har beslutat om dessa, önskar 
förvaltningen få i uppdrag att komplettera internkontrollplanen för 2023 med årets 
kommunövergripande punkt/er samt informera bildningsnämnden om detta. 

Konsekvenser för barn och unga 
Kontrollpunkterna i internkontrollplanen är framtagna med beaktande av barns och ungas bästa och 
syftar till att säkerställa att styrning och genomförande av verksamhet och ekonomi gagnar barnen 
och eleverna. 

Ärendets behandling 
Förvaltningen föreslår följande: 
1. Bildningsnämnden fastställer internkontrollplan 2023 enligt föreliggande förslag. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att komplettera internkontrollplan 2023 med kommunövergripande 

punkt/er samt informera bildningsnämnden om detta. 

Dagens sammanträde 
Utredare Samuel Holm och administrativ chef Silvana Hedenlo föredrar ärendet och svarar på frågor 
tillsammans med bildningschef Lotta Lindgren. 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar 
bifalla detta. 
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§ 25 fortsättning 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-06 
Internkontroll 2023 - Förslag 

Skickas till 

För kännedom: 
Kommunens revisorer 
Ekonomiavdelningen 
Förvaltningsekonomen 

För åtgärd: 
Förvaltningsledningen 
  



     
    PROTOKOLL Sida 31 
    Bildningsnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-15 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 26  Dnr BN 2023/000064-1 

Risk- och sårbarhetsanalys för bildningsnämnden 
2023 

Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till risk- och sårbarhetsanalys för 
bildningsnämnden 2023. 

Ärendet 
Oskarshamns kommun ska under 2023 uppdatera sina risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) kopplat 
till de samhällsviktiga verksamheter som bedrivs. Som en del i detta arbete görs bildningsnämndens 
risk- och sårbarhetsanalys. 

Arbetet med risk och sårbarhet handlar om att identifiera och analysera hot och risker som kan leda 
till svåra påfrestningar för samhället. En RSA ska genomföras för att öka förmågan att förebygga, 
förhindra och hantera risker och sårbarheter. Analyser ska göras för att se vilka extraordinära 
händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna 
verksamheten. Samma händelse kan drabba kommunens verksamheter på skilda sätt och 
allvarlighetsgraden kan bedömas olika beroende på ansvarsområde. 

Senaste risk- och sårbarhetsanalysen för bildningsnämndens verksamheter genomfördes 2019. I 
förslaget till RSA 2023 föreslås följande övergripande uppdateringar, ändringar och förtydliganden: 
• Tydliggjord avgränsning för vad samhällsviktig verksamhet är för bildningsnämnden jämfört med 

föregående RSA. 
• Tydliggjord lägsta acceptabla nivå för omsorgsbehov. 
• Kompletterad riskidentifieringen. Två nya områden har lagts till – höjd beredskap och 

epidemi/pandemi 
• Uppdaterad riskmatris för omsorgsbehov i förskola och fritidshem. 

Det är viktigt att skolverksamheten, oavsett skolform, kan fortgå i så stor utsträckning som möjligt 
även om en kris eller olycka inträffar. Även våra kultur- och fritidsverksamheter har en samhällsviktig 
betydelse då avsaknaden av normala fritidssysselsättningar förstärker risker för utanförskap och i 
förlängningen social oro. Bedömningen är att omsorgsbehovet för våra yngsta barn är prioriterat. I 
risk- och sårbarhetsanalysen för bildningsnämnden hanteras därför främst hur vi kan lösa 
omsorgsbehovet för barn upp till 12 års ålder samt elever med rätt till anpassad grundskola och 
gymnasium. Främst att tillgodose omsorgsbehovet för barn till vårdnadshavare som har 
samhällskritiska befattningar. 

Konsekvenser för barn och unga 
Risk- och sårbarhetsanalysen för bildningsnämndens verksamheter prioriterar vårt ansvar för barn 
och unga vid extraordinära händelser. Ambitionen är att alltid kunna bedriva våra verksamheter som 
riktar sig till barn och unga även om det inträffar allvarliga händelser. Går det inte att bedriva 
verksamheten som vanligt görs anpassningar. Under coronapandemin innebar det exempelvis att vi 
periodvis fick ha digital undervisning för vissa elevgrupper. Visar det sig att verksamheter måste 
stängas ned kommer omsorgsbehovet för våra barn och unga att prioriteras. Fokus på de eventuella 
insatser som kommer behöva göras är utifrån barnens bästa. I förslaget till RSA tydliggörs detta 
genom att lägsta acceptabla nivå för omsorgsbehov har definierats. 
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§ 26 fortsättning 

Ärendets behandling 
Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till risk- och 
sårbarhetsanalys för bildningsnämnden 2023. 

Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår 2023-02-01, § 11, att bildningsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

Dagens sammanträde 
Organisationsstrateg Niclas Lundström och säkerhetssamordnare Fredrik Sandqvist föredrar 
ärendet och svarar på frågor tillsammans med bildningschef Lotta Lindgren. 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att bildningsnämnden beslutar 
bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens arbetsutskott 2023-02-01, § 11 
Tjänsteutlåtande 2023-01-23 
Risk- och sårbarhetsanalys för bildningsnämnden 2023 - förslag 

Skickas till 

För kännedom: 
Förvaltningsledningen 
Organisationsstrategen  

För åtgärd: 
Säkerhetssamordnaren 
  



     
    PROTOKOLL Sida 33 
    Bildningsnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-15 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 27  Dnr BN 2023/000121-1 

Statsbidrag 2023 - Information 

Bildningsnämndens beslut 
Informationen noteras som mottagen. 

Ärendet 

Bakgrund 
Bildningsförvaltningen har ombetts informera bildningsnämnden om förändringar i de statsbidrag 
som förvaltningen kan söka för år 2023, eftersom det kan påverka bildningsnämndens internbudget. 
Informationen kommer att delges kommunstyrelsen. 

Förändringar av statsbidrag 2023 
Statsbidraget för bättre språkutveckling i förskolan är borttaget från och med 2023. För år 2022 
omfattade statsbidraget 806 893 kronor, vilket påverkar förskolans budget. Det övergripande syftet 
med statsbidraget var att stärka språkutvecklingen i svenska, särskilt för barn som har ett annat 
dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska. Statsbidraget fick användas till: 

- insatser för att öka deltagandet i förskolan, särskilt för barn som har ett annat dagligt 
umgängesspråk i hemmet än svenska (med ökat deltagande menas att fler barn är inskrivna i 
förskolan). 

- särskilda språkutvecklande insatser som stärker språkutvecklingen i svenska 
- kompetensutveckling av förskolepersonal i språkutvecklande arbetssätt i svenska. 

Avseende grundskolan förändras statsbidraget för elevhälsa så att det inte längre omfattar 
specialpedagoger. Detta innebär en minskning för grundskolans budget med 720 000 kronor. 

Konsekvenser för barn och unga 
Att statsbidraget för elevhälsa inte längre omfattar specialpedagoger kan påverka möjligheterna att 
anställa specialpedagoger negativt, vilket i sin tur kan medföra sämre möjligheter att ge elever det 
stöd de behöver. Att statsbidraget för bättre språkutveckling i förskolan inte längre finns, innebär 
mindre resurser till det språkutvecklande arbetet för barn med annat dagligt umgängesspråk i 
hemmet än svenska. 

Ärendets behandling 
Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden noterar informationen som mottagen. 

Dagens sammanträde 
Verksamhetschef skola Peter Backhof föredrar ärendet och svarar på frågor. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-06 
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§ 27 fortsättning 

Skickas till 

För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
  



     
    PROTOKOLL Sida 35 
    Bildningsnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-15 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 28  Dnr BN 2022/000953-24 

Val av ledamot i bildningsnämndens arbetsutskott - 
Fyllnadsval  

Bildningsnämndens beslut 
Johanna Wyckman (L) väljs som ledamot i bildningsnämndens arbetsutskott för perioden till och 
med 2026-12-31. 

Ärendet  
Per Tingström (KD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i bildningsnämnden och därmed upphör 
även uppdraget som ledamot i bildningsnämndens arbetsutskott. Kommunfullmäktige beviljade 
avsägelsen vid sitt sammanträde 2023-02-13. Bildningsnämnden utser vid dagens sammanträde en 
ny ledamot till sitt arbetsutskott.  

Dagens sammanträde 
Ted Nyberg (SD) föreslår för Sverigedemokraterna och Liberalerna att Johanna Wyckman (L) väljs 
till ledamot i bildningsnämndens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
Promemoria 2023-02-06 

Skickas till: 

För kännedom: 
Vald person 
Förvaltningsledningen  
Administration – Team övergripande 
  



     
    PROTOKOLL Sida 36 
    Bildningsnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-15 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 29  Dnr BN 2022/000953-25 

Val av adjungerad ledamot till Stiftelsen Anérska 
fondens styrelse - Fyllnadsval 

Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden väljer Johanna Wyckman (L) som adjungerad ledamot till styrelsen för Stiftelsen 
Anérska fonden för perioden till och med 2026-12-31. 

Ärendet 
Bildningsnämnden valde 2023-01-18, § 7, Anton Sejnehed (S) och Per Tingström (KD) som 
adjungerade ledamöter till styrelsen för Stiftelsen Anérska fonden. Per Tingström (KD) har avsagt 
sig uppdraget som ledamot i bildningsnämnden och därmed upphör även uppdraget som 
adjungerad ledamot till Stiftelsen Anérska fondens styrelse. Kommunfullmäktige beviljade 
avsägelsen vid sitt sammanträde 2023-02-13. Bildningsnämnden utser vid dagens sammanträde en 
ny adjungerad ledamot till Stiftelsen Anérska fondens styrelse för perioden till och med 2026-12-31. 

Kommunstyrelsen har 2023-01-10, § 31, utsett kommittén för Stiftelsen Anérska fonden och valde 
då följande ledamöter och ersättare:  
Andreas Erlandsson (S), ordförande 
Lucas Lodge (M), ledamot 
Rolf Lindström (M), ledamot 
Marie-Louise Svensson (SD), ledamot 
Connéelia Lundin (M), ersättare 
Margareta Sjögren (KD), ersättare 

Konsekvenser för barn och unga 
Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms sakna konsekvenser för barn och unga.   

Dagens sammanträde 
Ted Nyberg (SD) föreslår för Sverigedemokraterna och Liberalerna att Johanna Wyckman (L) väljs 
som adjungerad ledamot till Stiftelsen Anérska fonden. 

Ordföranden ställer proposition på Ted Nybergs (SD) förslag och finner att bildningsnämnden väljer 
Johanna Wyckman (L) som adjungerad ledamot till styrelsen för Stiftelsen Anérska fonden för 
perioden till och med 2026-12-31. 

Beslutsunderlag 
Promemoria 2023-02-06 

Skickas till 
För kännedom: 
Den valde 
Stiftelsen Anérska fonden 
  



     
    PROTOKOLL Sida 37 
    Bildningsnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-15 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 30  Dnr BN 2023/000008-4 

Information 

Bildningsnämndens beslut 
Informationen noteras som mottagen. 

Dagens sammanträde 
1. Kulturchef Marcus Persson informerar och svarar på frågor om kulturkontorets omorganisation. 

Information och evenemang och Kulturskolan slås ihop till en enhet - Allmänkultur.  
2. Information/kompetensutveckling; förvaltningsekonom Malin Engström och bildningschef Lotta 

Lindgren informerar och svarar på frågor om ekonomistyrning och ekonomiuppföljning. 
3. Ordförande Anton Sejnehed (S) informerar om dubbelpresidieträffar med socialnämnden och 

kommunstyrelsen. 
4. Bildningschef Lotta Lindgren informerar om följande: 

- Avsiktsförklaringen för konstgräset är tecknad och kan färdigställas våren 2023. 
- Oscarsgymnasiet – incidenter och oroligheter. 
- Kristineängs förskola – allt går enligt plan. 
- Kulturbussen besöker verksamheter vilket är uppskattat. 
- Simhallens inlägg på Instagram om säkerhet i vatten; ett bra exempel på att sprida 

information via sociala medier. 
- Investeringsprojekt inom fritidsverksamheten. 
- Upphandling av gästhamn/ställplats på  Brädholmen. 
- Ernemar fotbollsanläggning; konstgräsmatta och renoveringsobjekt. 
- Ny brygga i Havslätt. 
- Byggnation av toaletter på kommunala badplatser. 
- Återmontering av hopptorn i Bredviken. 
- Estetiska programmets årliga musikal som arrangeras av årskurs 3. 
- Sportlovsaktiviteter. 
- Digital ungdomsmottagning lanserades 14 februari i år. 
- Prioritering – Nära relationer fria från våld. 20 februari 2023. Under den nationella kampanjen 

”Svartsjuka är inte romantiskt” bjuder ungdomsenheten in alla som arbetar med ungdomar till 
en digital, kostnadsfri föreläsning om våld i ungas nära relationer. 

- Barn- och elevstatistik. 
- Svarar på frågor gällande bland annat ny grundskola och att ärendet för närvarande ligger 

hos tekniska kontoret för utredning av markförutsättningarna. 

Ordföranden ställer proposition på att anteckna informationen som mottagen och finner att 
bildningsnämnden beslutar bifalla detta. 
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    Bildningsnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-15 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 31  Dnr BN 2023/000151-1 

Hopptorn vid Bredvikens badplats Figeholm 

Bildningsnämndens beslut 
1. Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att montera ett hopptorn vid Bredvikens badplats. 
2. Finansiering sker inom ramen för fritidskontorets investeringsbudget för reinvesteringar. 

Ärendet 

Bakgrund 
Bildningsnämnden ansvarar för kommunens kommunala badplatser, totalt 16 stycken. Badplatserna 
drivs via fritidskontoret. 

I Figeholm finns en av de kommunala badplatserna. Vid badplatsen, som är belägen vid Bredviken, 
finns det brygga och strand. Tidigare fanns det också ett hopptorn, men det monterades ned inför 
badsäsongen 2022 eftersom djupet under tornet var för grunt. 

Fritidskontoret har under en längre tid arbetat med att möjliggöra för en återmontering av hopptornet 
vid badplatsen i Bredviken. För att kunna återmontera hopptornet behöver en muddring av botten 
genomföras för att erhålla rätt djup. Eventuellt kommer även bryggan till plattformen att behöva 
förlängas något. 

För att få muddra sökte fritidskontoret under hösten 2022 tillstånd från Länsstyrelsen för 
vattenverksamhet och dispens för strandskyddsbestämmelser. Efter en filmning av botten visade det 
sig att det fanns ålgräs i området som behöver muddras. Ålgräsängar har en unik ekologisk roll i 
svenska hav. De är viktiga livsmiljöer för ett stort antal marina djur och växter, och fungerar som 
barnkammare åt arter som torsk och strandkrabba. Ålgräsängar är idag en hotad naturtyp som 
omfattas av ett åtgärdsprogram. En kompletterande filmning och fotodokumentation gjordes, vilket 
medfört att tillståndet dragit ut på tiden. Länsstyrelsen beviljade slutligen tillståndet 2023-01-16 med 
vissa villkor, bland annat får inte arbeten ske under perioden 1 april – 15 juli årligen. Länsstyrelsen 
konstaterar också i beslutet att det är en ganska liten yta med ålgräs som berörs och att syftet med 
åtgärden är att allmänheten ska kunna nyttja området. Hopptornet och badplatsen är också 
etablerad sedan länge. 

De massor som ska muddras ska innan arbetet inleds provtas och efter muddring avvattnas för att 
slutligen gå på deponi. Arbeten som behöver startas snarast för att det ska vara möjligt att hinna före 
1 april. 

Åtgärderna beräknas kosta runt 500 000 kronor. Fritidskontoret bedömer att åtgärderna kan 
finansieras via fritidskontorets investeringspåse som finns avsatt för fritidskontorets anläggningar 
under 2023. 

Konsekvenser för barn och unga 
Att återigen ha ett hopptorn vid badplatsen i Figeholm bedöms främst för äldre barn och unga vara 
positivt. Efter att hopptornet togs ner har fritidskontoret vid flera tillfällen uppvaktats av föräldrar och 
ungdomar om att det återigen ska monteras ett hopptorn. Ett hopptorn är en uppskattas tillgång vid 
badplatserna. 

Hopptornet bedöms främst ha positiva effekter för barn och unga i Figeholm.  
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§ 31 fortsättning 

Ärendets behandling 
Förvaltningen föreslår följande: 
1. Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att montera ett hopptorn vid Bredvikens badplats. 
2. Finansiering sker inom ramen för fritidskontorets investeringsbudget för reinvesteringar. 

Dagens sammanträde 
Fritidschef Daniel Stenberg föredrar ärendet. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-14 

Skickas till 

För kännedom: 
Bildningschefen 
Förvaltningsekonomen 

För åtgärd: 
Fritidschefen 
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§ 32  Dnr BN 2023/000004-2 

Anmälningsärenden 

Bildningsnämndens beslut 
Anmälningsärenden enligt föreliggande förteckning noteras som anmälda. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förteckning med anmälningsärenden. 

Konsekvenser för barn och unga 
Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms sakna konsekvenser för barn och unga. 

Ärendets behandling 
Förvaltningen föreslår att anmälningsärenden enligt föreliggande förteckning noteras som anmälda. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-08 
Förteckning anmälningsärenden 
  



     
    PROTOKOLL Sida 41 
    Bildningsnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-15 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 33  Dnr BN 2023/000005-2 

Anmälan av delegationsbeslut 

Bildningsnämndens beslut 
Delegationsbeslut enligt föreliggande förteckning noteras som anmälda. 

Ärendet 
I ärendet föreligger förteckning över delegationsbeslut. 

Konsekvenser för barn och unga 
Ärendet är av administrativ karaktär och bedöms sakna konsekvenser för barn och unga. 

Ärendets behandling 
Förvaltningen föreslår att delegationsbeslut enligt föreliggande förteckning noteras som anmälda. 

Dagens sammanträde 
Nämndsekreterare Ann-Birthe Larsen Rosén föredrar ärendet och svarar på frågor tillsammans 
bildningschef Lotta Lindgren. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-02-08 
Förteckning delegationsbeslut 
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