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Dnr KS 2022/000346-1

Manifestation till stöd för Ukraina och dess befolkning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom följande uttalande:
”När vi, demokratiskt valda fullmäktigeledamöter i Oskarshamns kommun sammanträder
idag gör vi det mot en mörk bakgrund. Den senaste tidens omotiverade och olagliga attack på
Ukraina – en självständig och suverän nation vars territoriella integritet inte är
förhandlingsbar- är också en attack mot det demokratiska samhället. Den måste bemötas.
Vi får inte ta demokratin för given den måste erövras av varje generation, varje dag. Det
känns därför både naturligt och viktigt att i inledningen på vårt kommunfullmäktigemöte den
14 mars 2022 gemensamt uttala vårt fördömande av Rysslands pågående invasion av Ukraina
och vår solidaritet och vårt stöd för Ukraina och dess demokratiskt valda ledning.”

Dagens sammanträde
Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige, i samband med en manifestation till stöd för Ukraina
och dess befolkning, godkänner att kommunfullmäktige ställer sig bakom ett gemensamt uttalande.
Ordföranden ställer proposition på förslaget till uttalande och finner att kommunfullmäktige beslutar
bifalla detta.
I samband med att manifestationen hålls informerar kommundirektör Henrik Andersson om hur
kommunens olika verksamheter förbereder för mottagande av flyktingar från Ukraina till kommunen.
Säkerhetsavdelningen samordnar kommunens arbete med att planera och förbereda.Kommunen
planerar utifrån olika scenarion om antalet flyktingar som kan komma till kommunen och förbereder
för anställning av en flyktingsamordnare. Avdelningen följer utvecklingen dagligen. Kommunen
samverkar med civilsamhället för att förbereda två evakueringsboenden i kommunens fastigheter,
tidigare äldreboendena Zafiren och Hultgården. Kommunen har rapporterat in uppgifter om dessa
kommunala fastigheter till Länsstyrelsen. Regionalt kallar länsstyrelsen till samverkan med start
vecka 10, där alla länets kommuner deltar tillsammans med bland annat Region Kalmar län och
andra större aktörer.
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Dnr KS 2021/000033-1

Val av protokolljusterare
Kommunfullmäktiges beslut
Efter uppropet utser kommunfullmäktige Josefine Liljegren Johansson (SD) och Rolf Lindström (M)
att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringen sker digitalt.
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Dnr KS 2022/000036-17

Fastställande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Utskickad dagordning fastställs med följande ändringar:
-

Ärende § 49 Val av ny ledamot i stiftelsen Sjöfartshotellet och § 52 Val av ny ersättare i
Samhällsbyggnadsnämnden utgår.
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Dnr KS 2019/000126-14

Allmänhetens frågestund
Ordföranden meddelar att inga frågor har inkommit från allmänheten till dagens möte.
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Dnr KS 2022/000344-1

Information från kommunens revisorer
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras som mottagen.

Ärendet
Kommunens revisorer informerar om aktuella granskningar och aktiviteter inom ramen för
revisionens uppdrag.

Dagens sammanträde
Kommunrevisor Carl-Otto Sjögreen (S) informerar om granskning av samverkan mellan Region
Kalmar län och kommunerna i länet kring psykisk ohälsa bland äldre, enligt följande:
-

I Socialstyrelsens rapport “Psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre” från 2018
framkommer det att psykisk ohälsa är vanligare hos äldre personer som är över 65 år än hos
yngre personer, 18 - 64 år. Det finns även en högre förekomst av psykisk ohälsa hos de
personer som har insatser från äldreomsorg eller kommunal hälso- och sjukvård än hos
äldre som inte har insatser från kommunen.

-

Granskningens syfte är att utreda huruvida Region Kalmar län och kommunerna i Kalmar län
bedriver en ändamålsenlig verksamhet och ett tillräckligt bra samarbete och samverkan i
enlighet med gällande lagar som syftar till att främja äldres psykiska hälsa.

-

Revisionsfrågor och bedömning:
o
o
o
o
o

-

Har kommunerna och regionen informerat om sin verksamhet och vilken hjälp det
finns att tillgå i för målgruppen anpassade kanaler? (Uppfylld)
Är tillgängligheten till vård och hjälp för äldre med psykisk ohälsa tillräckligt god?
(Delvis uppfylld)
Finns rutiner för rapportering och hantering av avvikelser? (Uppfylld)
Omhändertas och omsätts lärdom från avvikelsehantering och anmälningar i
verksamheten? (Delvis uppfylld)
Bedrivs det en tillräckligt god verksamhet när det gäller äldre med psykisk ohälsa i
regionen och kommunerna i enlighet med lagar och överenskommelser? (Delvis
uppfylld)

Socialnämndens svar på revisionens granskning:
o
o
o

Arbetet med att uppmärksamma psykisk ohälsa bland äldre behöver bedrivas på
bred front och utgå från de samverkansforum som redan finns genom
länsgemensam ledning.
Socialförvaltningen ser en risk med att fokusera för strikt på äldre med psykisk
ohälsa som en särskild ”målgrupp” och menar att arbetet snarare ska utgå från varje
enskild individs behov.
Arbetet med uppföljning och rapportering av de insatser socialtjänsten erbjuder kan
ständigt förbättras och inte bara kopplat till äldre med psykisk ohälsa.
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§ 36 fortsättning
Ordföranden ställer proposition på att informationen från kommunrevisionen kan noteras som
mottagen och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta.
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Dnr KS 2020/000974-19

Beslut om gemensamt räddningstjänstförbund för
kommunerna: Borgholm, Emmaboda, Högsby,
Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn
och Torsås.
Kommunfullmäktiges beslut
Under förutsättning att samtliga övriga kommuner fattar beslut enligt nedan beslutas enligt följande:
1. Oskarshamns kommun tillsammans med kommunerna Borgholm, Emmaboda, Högsby,
Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Kalmar och Torsås bildar kommunalförbundet
Räddningstjänsten Sydost fr.o.m. den 1 januari 2023. Då övertar kommunalförbundet ansvaret
för medlemskommunernas räddningstjänst samt den myndighetsutövning som kommunerna är
skyldiga att svara för inom detta område samt i övrigt vad som specificeras i antagen
förbundsordning.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till förbundsordning för Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Sydost.
3. Kommunfullmäktige godkänner Oskarshamns kommuns del av budget 2022 och 2023 för
bildande av kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost.
4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att teckna avtal med kommunalförbundet Räddningstjänsten
Sydost om att kommunalförbundet övertar personal och anläggningar m.m. på i huvudsak de
villkor som framgår av upprättat förslag till ”Avtal”.
5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att vidta de eventuellt övriga åtgärder som kan bli aktuella för
att genomföra beslutet om att bilda kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost.
Kommunens separata beslut:
6. Utförandet av verksamheten för sotning och brandskyddskontroll i Oskarshamns kommun
övertas av kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost. När avtalen löper ut behöver
verksamheten för sotnings- och ventilationskontroll organiseras och utföras på ett kvalitativt och
kostnadseffektivt sätt i egen regi eller upphandlas.
7. Kommunfullmäktige väljer följande ledamot och ersättare i förbundsdirektionen för
kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost för tiden från och med förbundsstart till och med
2022-12-31:
Ledamot: Kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S)
Ersättare: Kommunstyrelsens 1.e vice ordförande Lucas Lodge (M)
8. Kommunfullmäktige väljer följande förtroendevalde revisor för kommunalförbundet
Räddningstjänsten Sydost för tiden från och med förbundsstart till och med 2022-12-31:
Revisor: Johnny Maurits (S)
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§ 37 fortsättning

Jäv
Per Tingström (KD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Reservation
Charlotte Sternell (C), Anette Rogö (C) och Magnus Larsson (C) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.

Ärendet
Bakgrund och sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsten i Sverige består av statlig räddningstjänst och kommunal räddningstjänst.
Kommunernas ansvar regleras i 3kap i lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Förutom
räddningstjänst ansvarar kommunerna, enligt LSO, även för förbyggande verksamhet (tillsyn av
brandsäkerhet samt verkande för att alla typer av olyckor förebyggs) och sotning.
Från att det för ett par decennier sedan varit tämligen begränsad samverkan mellan de kommunala
räddningstjänsterna, så har det under senare år blivit mer och mer samverkan mellan dessa. Att
samverka mellan räddningstjänsterna är en lagstadgad skyldighet, samtidigt som räddningschefen
(och räddningsnämnden/direktionen) har fullt ansvar för räddningstjänstens organisation och
förmåga inom nämndens geografiska ansvarsområde. Ansvaret handlar både om planeringsmässig
förmåga och minutoperativ sådan.
Sommaren 2018 rådde det extrem torka och hög värme i Sverige under lång tid. Detta ledde till
många och omfattande bränder som lyfte upp behovet av samverkan, både lokalt, regionalt och
nationellt. Vanligaste framtida klimatscenarios gör också gällande att extremväder kommer vara mer
frekvent förekommande i framtiden.
Vid bränderna 2018 (och 2014 i Västmanland) framkom vissa brister som kommunerna har att
hantera. Diverse utredningar har också gjorts nationellt som belyser dessa och andra utmaningar
som räddningstjänsten har i framtiden:
 Alarmeringsutredningen – hur ska blåljusmyndigheter larmas i framtiden
 Räddningstjänstutredningen – en utredning om en effektivare räddningstjänst
 Skogsbrandutredningarna 2014 och 2018
Bland annat utifrån ovanstående erfarenheter och utredningar togs en reviderad Lag (2003:778) om
skydd mot olyckor fram, som började gälla 1/1 2021. Utöver den förändrade lagstiftning, har fyra nya
föreskrifter antagits (gällande from 1/1 2022):
 Föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för
förebyggande verksamhet och räddningstjänst (MSBFS 2021:1)
 Föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, MSBFS 2021:8
 Föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats, MSBFS 2021:5
 Föreskrifter och allmänna råd om ledning av kommunal räddningstjänst, MSBFS 2021:4
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§ 37 fortsättning
Revideringen av lagstiftningen med tillhörande föreskrifter, ställer ökade krav på
räddningstjänsterna, bland annat avseende ledning av stora räddningsinsatser (både övergripande
ledning (systemledning) och operativ ledning)). Utöver detta ställs nya och förändrade krav på det
förebyggande arbetet, utökade krav på olycksutredning samt mer detaljerade krav om utformning av
kommunens handlingsprogram för räddningstjänst. Även förändrad tolkning av annan lagstiftning
påverkar räddningstjänsten och ger merarbete. Exempel på detta är miljöbalken och
arbetsmiljölagen.
Det framgår i förarbetena för den förändrade LSO, att områdena vid samverkan inte bör bli för små
resursmässigt men inte heller för stora eftersom detta riskerar att skapa en distans till de pågående
räddningsinsatserna och övrig kommunal verksamhet. Dessa avvägningar kan bli särskilt påtagliga i
de delar av landet där befolkningstätheten är låg.
Gällande tvingande reglering om geografisk indelning av räddningstjänsterna och samverkan för
dessa, så övervägdes detta i förarbetena till den nya LSO som gäller från 1/1 2021. Dock togs detta
inte med i ny lagstiftning då utredningen kom till slutsatsen att det är kommunerna själva som bäst
kan avgöra hur kraven i den nya lagstiftningen ska uppfyllas.
Kraven på ökad operativ ledningsförmåga gör att räddningstjänsterna måste samverka och/eller
organiseras på annat sätt. Redan innan den nya reviderade lagstiftningen togs fram var merparten
av räddningstjänstpersonal i Sverige anställd i kommunalförbund. Det är rimligt att anta att behovet
av att arbeta i större organisationer kommer anses öka utifrån kraven i ny lagstiftning.
Som alla offentliga verksamheter så ökar ju också kraven generellt på rationell och rättssäker
hantering av det samlade förvaltningsuppdraget, vilket av många räddningschefer ses som svårt att
klara. Att i någon form förändra arbetssätt anses därför nödvändigt. Ett viktigt grundläggande
förhållande att ha med sig när man bedömer behovet av ett eventuellt större räddningstjänstförbund,
är räddningschefens ansvar enligt LSO. Ansvaret har samma lydelse som i tidigare lagstiftning;
”räddningschefen ansvarar för att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad”.
Detta och ovanstående förutsättningar samt nya krav talar för att det eventuellt kan vara lämpligt att
bilda ett större räddningstjänstförbund.
Det övergripande målet för en eventuellt större räddningstjänstorganisation, bör vara att bättre
hantera nuvarande och kommande krav utifrån förändrad lagstiftning samt andra ökande krav – med
bibehållen rådighet över det som behöver beslutas. Detta för att i slutänden kunna ge
kommuninnevånarna en så kvalitativt bra och kostnadseffektiv räddningstjänst som möjligt.
Räddningstjänsterna i södra Kalmar län (Kalmar brandkår, Räddningstjänsten Nybro,
Räddningstjänsten Öland samt Räddningstjänsten Emmaboda-Torsås), har tidigare haft en
samverkan som under senare år har utvecklats vidare. Utifrån ovanstående bakgrund så hade
räddningscheferna i dessa räddningstjänster, våren 2019, kommit till gemensam insikt att de ansåg
att deras befintliga räddningstjänstorganisationer var för små och den samverkan som befintliga och
kommande lagkrav krävde, var mycket betungande att hantera.
För att belysa ovanstående så initierades gemensamma dialogmöten med kommunledningarna av
räddningscheferna i södra Kalmar län under 2019. Vid det andra dialogmötet så förordades det att
man i respektive räddningstjänstorganisation borde utreda/sammanställa sina egna utmaningar.
Därefter skulle ställning tas till hur åtgärder skulle kunna göras, enskilt eller i samverkan och hur
samverkan i så fall borde se ut. Vid redovisning av respektive organisations förutsättningar så
konstaterades att många av utmaningarna och tillkortakommanden var gemensamma. Därför
ställdes frågan; skulle skapande av ett större räddningstjänstförbund vara ett bra sätt att skapa
bättre förutsättningar för att hantera de utmaningar som räddningstjänsterna står inför, eller ska
samverkan utvecklas på annat sätt och/eller skulle varje räddningstjänst lösa sina egna problem?
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§ 37 fortsättning
Under våren 2020 hade räddningscheferna i Oskarshamn och Mönsterås/Högsby (HMO) kommit till
samma slutsats som kollegorna i södra länet. HMO hade sedan tidigare ett par år tillbaka
motsvarande operativ samverkan som man nyligen hade startat upp i södra länet, och man hade
också börjat samverka inom diverse andra områden. De utmaningar som man konstaterat i södra
länet hade man också till stora delar identifierat inom HMO.
Förfrågan gjordes från räddningscheferna inom HMO till södra länet, om det var möjligt att bredda
eventuellt utredningsuppdrag till att omfatta även deras tre kommuner. Detta lyftes politiskt i
respektive kommun och vid möte mellan de nio kommunernas kommunledningar 22/9 2020,
bestämdes det att utredningsfrågan formellt skulle beslutas i de nio berörda kommunerna. Beslut om
att genomföra utredning av ett gemensamt räddningstjänstförbund togs i samtliga nio kommuner
under hösten 2020. Utredningen skulle genomföras med interna resurser.

Process
Utredningsprocessen har skett i två steg. Steg 1 där två processledare tillsammans med
räddningscheferna tog fram grundläggande underlag, bland annat:
 Övergripande riskbeskrivning/-analys (hur ser behovet ut att hantera olycksrisker ut inom
området och i respektive kommun).
 Nuvarande organisation och resurser.
 Konstaterade utmaningar och behov utifrån nya lagstiftade krav.
 Förslag till grundläggande principer. En viktig grundläggande princip i arbetet har varit att
befintlig stationsstruktur (avseende antal brandstationer), skall lämnas orörd.
 Framtagande av fiktiv, möjlig framtida organisation (se innebörd i rapporten).

I detta steg konstaterades också att vissa frågor behövde belysas djupare och med
annan kompetens, varför beslut att tillsätta tre delutredningsgrupper togs (steg två
av utredningen):





Teknik – system och IT (hur hantera dess frågor praktiskt, hur påverkas ekonomin). Samordnare
för arbetet har varit digitaliseringschefen i Kalmar kommun
HR-frågor (hur hantera vissa löne- och arbetstids-/arbetsschemaskillnader)
Samordnare för arbetet har varit HR-chefen i Oskarshamns kommun
Ekonomifrågor: utifrån framtagen modell har räddningstjänstkostnaderna (bl a utifrån nya krav),
jämförts utifrån hantering i befintliga organisationer och i ett eventuellt gemensamt framtida
förbund.
Finansieringsmodell vid skapande av ett förbund och även framgent, har tagits fram – och
redovisas också i utredningen.
Samordnare för arbetet har varit ekonomidirektören i Kalmar kommun.

Processledarna har hållit ihop arbetet och har författat rapporten. Räddningscheferna har utgjort
referensgrupp och Kommunstyrelseordförandena samt kommuncheferna/-direktörerna har utgjort
styrgrupp i arbetet. Övergripande information till personalen har givits löpande och riskutredningar
har gjorts. Informationsmöte hölls med de regionala fackliga organisationerna i Juni 2021.

Slutsatser i utredningen
Huvuduppdraget i utredningen var att utreda förutsättningarna för att bilda ett räddningstjänstförbund
för de aktuella kommunerna och jämföra detta med vad som skulle krävas om kommunen valde att
fortsätta bedriva räddningstjänst i befintlig organisation. Detta utifrån de utmaningar som
räddningstjänsterna står inför, nu och i framtiden.

Justerarsignaturer
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§ 37 fortsättning
Då det redan idag pågår en hel del samverkan (framförallt inom operativ ledning), så kan frågan ses
från två håll. Dels hur befintlig samverkan skulle påverkas av en förbundsbildning och dels hur övrig
verksamhet i befintlig organisation skulle påverkas.
Båda dessa perspektiv bedöms i utredningen, bättre kunna hanteras i ett gemensamt
räddningstjänstförbund.
Utifrån framtagen modell för ekonomisk jämförelse, så bedöms ett räddningstjänstförbund vara mer
fördelaktigt än fortsatt drift i befintliga räddningstjänstorganisationer.
Utredningens samlade slutsats talar därför för ett bildande ett gemensamt räddningstjänstförbund,
för de nio aktuella kommunerna.

Övergripande tidplan


Förutsatt att samtliga nio kommuner fattar beslut om att bilda ett gemensamt
räddningstjänstförbund:



Utsedd direktion för förbundet bör under 2022, i samråd och samverkan med
medlemskommunerna, besluta om de åtgärder som behövs för att nedan nämnda
verksamhetsövergång ska kunna ske.



Rekrytering och anställning av förbundschef bör via kommunalförbundets direktions försorg,
ske snarast efter bildandet av förbundet.



Tecknande av avtal rörande former för personalövergång, övertagande av
anläggningstillgångar samt hantering av drift samt, ska göras innan verksamhetsövergång
planeras ske (1/1 2023).



Senast under det nya förbundets första verksamhetsår, ska inrangeringsförhandlingar hållas.

Verksamhet för sotning och brandskyddskontroll
Verksamheten för sotning och brandskyddskontroll föreslås att övergå till det nya
räddningsförbundet. Utifrån detta kommer räddningsförbundet att fatta erforderliga beslut gällande
framtida verksamhet för sotning och brandskyddskontroll i kommunen. När avtalen löper ut behöver
verksamheten för sotnings- och ventilationskontroll organiseras och utföras på ett kvalitativt och
kostnadseffektivs sätt i egen regi eller upphandlas.
Konsekvenser för barn och unga
Ett bildande av ett räddningstjänstförbund bedöms inte få några direkta konsekvenser för barn och
unga.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-02-09, från räddningschefen och kommundirektören föreslås enligt
följande:
Under förutsättning att samtliga övriga kommuner fattar beslut enligt nedan beslutas enligt följande:
-

Oskarshamns kommun tillsammans med kommunerna Borgholm, Emmaboda, Högsby,
Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Kalmar och Torsås bildar kommunalförbundet
Räddningstjänsten Sydost fr.o.m. den 1 januari 2023. Då övertar kommunalförbundet ansvaret
för medlemskommunernas räddningstjänst samt den myndighetsutövning som kommunerna är
skyldiga att svara för inom detta område samt i övrigt vad som specificeras i antagen
förbundsordning.

-

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till förbundsordning för Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Sydost.
Kommunfullmäktige godkänner Oskarshamns kommuns del av budget 2022 och 2023 för
bildande av kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost.

-

-

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att teckna avtal med kommunalförbundet Räddningstjänsten
Sydost om att kommunalförbundet övertar personal och anläggningar m.m. på i huvudsak de
villkor som framgår av upprättat förslag till ”Avtal”.

-

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att vidta de eventuellt övriga åtgärder som kan bli aktuella för
att genomföra beslutet om att bilda kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost.

-

Kommunens separata beslut:

-

Utförandet av verksamheten för sotning och brandskyddskontroll i Oskarshamns kommun
övertas av kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost.

-

Kommunfullmäktige väljer följande ledamot och ersättare i förbundsdirektionen för
kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost för tiden från och med förbundsstart till och med
2022-12-31:
Ledamot: Kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S)
Ersättare: ………….

-

Kommunfullmäktige väljer följande förtroendevalde revisor för kommunalförbundet
Räddningstjänsten Sydost för tiden från och med förbundsstart till och med 2022-12-31:
Revisor: ……………

Kommunstyrelsen beslutar 2022-02-15, § 26, att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens
sammanträde 2022-03-08 med anledning av att det skett en uppdatering av beslutsunderlagen.
Följande förändringar har gjorts i beslutsunderlagen:
§ 5.2 skrivning om att ersättare ska utgöras av vice ordförande i kommunstyrelsen tas bort
(kommunen utser ersättare utifrån egna premisser).
§ 16 Avsnittet ”Enighet” tas bort.
Ny § 16 Taxor. Förtydligas att taxor måste tas i respektive fullmäktige, då förbundet inte har något
eget fullmäktige.
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-03-14

Sida 18

§ 37 fortsättning
Kommunstyrelsen föreslår 2022-03-08, § 53, beslut enligt det uppdaterade förslaget från
räddningschefen och kommundirektören.
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår, 2022-03-11, enligt följande:
-

Kommunfullmäktige väljer Lucas Lodge (M) till ersättare i förbundsdirektionen för
kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost för tiden från och med förbundsstart till och med
2022-12-31.

-

Kommunfullmäktige väljer Johnny Maurits (S) till förtroendevald revisor för kommunalförbundet
Räddningstjänsten Sydost för tiden från och med förbundsstart till och med 2022-12-31:

Dagens sammanträde
Utredare Morgan Olsson och räddningschef Jonas Neldemyr medges rätt att lämna sakupplysningar
i ärendet.
Utredare Morgan Olsson redogör för utredningen som ligger till grund för förslaget om nytt
räddningsförbund samt beskriver vidare processen som har föregått förslaget. Därefter besvaras
frågor ifrån kommunfullmäktiges ledamöter av Morgan Olsson och Jonas Neldemyr.
Andreas Erlandsson (S), Lucas Lodge (M), Mathias Karlsson (L), Lena Granath (V) och Ingemar
Lennartsson (KD) yrkar bifall till förslaget från kommunstyrelsen.
Magnus Larsson (C) yrkar avslag till förslaget från kommunstyrelsen och yrkar enligt följande:
Att kommundirektören får i uppdrag att utreda möjligheterna att fördjupa kommunens samverkan
med närliggande kommuner och det nya räddningsförbundet.
Att kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag på ett samverkansavtal med det nya
räddningsförbundet, detta bör också innefatta gemensam upphandling av materiel.
Leif Axelsson (SD) och Jan Johansson (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras med motiveringen
att ärendet behöver utredas ytterligare med fokus på följande områden:
1. Medarbetarnas synpunkter.
2. Hur ett gemensamt räddningsförbund kan påverka den lokala etableringen med avseende
på bland annat brandstationer.
3. Inhämtande av erfarenheter från liknande sammanslagningar och att politiken delges dessa.

Propositionsordning
Ordföranden meddelar att först ska yrkandet från Leif Axelsson (SD) och Jan Johansson (SD) om en
återremiss av ärendet prövas. Kommunfullmäktige godkänner detta.
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat att avslå
yrkandet från Leif Axelsson (SD) och Jan Johansson (SD) om återremiss innebärande att ärendet
ska avgöras idag.

Justerarsignaturer
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Votering begärs och verkställs.
-

Ja-röst för bifall till att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för bifall till Leif Axelssons (SD) och Jan Johanssons (SD) yrkande om återremiss.

Med 36 ja-röster och 7 nej-röster samt 3 som avstår från att rösta beslutar kommunfullmäktige att
ärendet ska avgöras idag. Omröstningsresultatet framgår av sidan 20.
Ordföranden meddelar att förslaget från kommunstyrelsen ska prövas mot Magnus Larssons (C)
yrkande. Därefter ska förslaget från kommunfullmäktiges valberedning prövas. Kommunfullmäktige
godkänner detta.
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla
förslaget från kommunstyrelsen och avslå yrkandet från Magnus Larsson (C).
Votering begärs och verkställs.
-

Ja-röst för bifall till förslaget från kommunstyrelsen.
Nej-röst för bifall till yrkandet från Magnus Larsson (C).

Med 36 ja-röster, 4 nej-röster och 6 som avstår beslutar kommunfullmäktige att bifalla förslaget från
kommunstyrelsen och avslå yrkandet från Magnus Larsson (C). Omröstningsresultatet framgår av
sidan 19.
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla
förslaget från kommunfullmäktiges valberedning.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Räddningschef och kommundirektör, 2022-02-09
Bilaga: Förbundsordning för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost.
Bilaga till förbundsordning 1: Reglemente för revisionen
Bilaga till förbundsordning 2: Reglemente för förbundsdirektionen
Bilaga: Utredning om gemensamt räddningstjänstförbund för kommunerna: Borgholm, Emmaboda,
Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås.
Bilaga: Avtal avseende övertagande av personal och anläggningstillgångar samt drift av vissa ITsystem.
Bilaga: Omställningskostnader och migrationskostnader, budget 2022 och 2023.
Bilaga: Gemensam viljeinriktning i frågan från kommunstyrelseordförandena i de nio berörda
kommunerna.
Bilaga: MBL-protokoll
KS 2022-02-16, § 26
KS 2022-03-08, § 57

Skickas till
Räddningstjänsten
Utredare Morgan Olsson, Oskarshamns kommun
Utredare Anders Sporrong, Kalmar kommun
Samtliga kommuner som innefattas av beslut om nytt räddningsförbund
Förvaltningschef Kommunledningsförvaltningen
Kommunrevisionen
De valda
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista 1
Ärende § 37 Beslut om gemensamt räddningsförbund
Ja= Ärendet avgörs idag
Nej= Återremiss enligt yrkande från Leif Axelsson (SD) och Jan Johansson (SD)
Po
1
s
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Ledamöter
Andreas Erlandsson
Laila Naraghi
Anita Hultgren
Anton Sejnehed
Sami Durmishi
Dennis Rydh
Åke Nilsson
Yvonne Bergvall
Jonas Brorsson
Elvis Prakatur
Peter Wretlund
Catrin Alfredsson
Jenny Ilke Hjelm
Lena Blomander
Joakim Rylin
Cornelia Stamer
Marie Holmgren
Lucas Lodge
Ingela Ottosson
Ylva Alexandersson
Carina Lind
Rolf Lindström
Gudrun Gustafsson
Connélia Lundin
Pär Örsta
Mattias Bäckström Johansson
Michael Erlandsson
Peter Bohman
Nils-Erik Jonsson
Leif Axelsson
Jan Johansson
Anders Svensson
Chahanna Olsson
Josefine Liljegren
Mathias Karlsson
Karl-Erik Gustavsson
Pontus Welin
Johanna Wyckman
Antonio Nicoli
Lena Granath
Lena Fyhr
Vidar Aldorsson
Veronika Guljas
Ingemar Lennartsson
Rebecka Englund
Per Tingström
Charlotte Sternell
Magnus Larsson
Anette Rogö

Parti
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(V)
(V)
(V)
(V)
(KD)
(KD)
(KD)
(C)
(C)
(C)

Kret

Ersättare

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

s
Leine Johansson (S)

Elin Sejnehed (S)
Patrik Wahlström (S)
Rigmor Eklind (S)
Firas Abu Rached (S)

Monica Svensson (S)

Andreas Bäckström (SD)
Linda Ernström (SD)
Marie-Louise Svensson (SD)

Nej

Avst

Frånv

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

SUMMA:

36

7

3

Totalt deltagande ledamöter och tjänstgörande ersättare: 46 st

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista 2
§ 37 Beslut om gemensamt räddningsförbund
Ja= Bifall till förslaget från kommunstyrelsen.
Nej= Bifall till yrkandet från Magnus Larsson (C)
Po
1
s
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Ledamöter
Andreas Erlandsson
Laila Naraghi
Anita Hultgren
Anton Sejnehed
Sami Durmishi
Dennis Rydh
Åke Nilsson
Yvonne Bergvall
Jonas Brorsson
Elvis Prakatur
Peter Wretlund
Catrin Alfredsson
Jenny Ilke Hjelm
Lena Blomander
Joakim Rylin
Cornelia Stamer
Marie Holmgren
Lucas Lodge
Ingela Ottosson
Ylva Alexandersson
Carina Lind
Rolf Lindström
Gudrun Gustafsson
Connélia Lundin
Pär Örsta
Mattias Bäckström Johansson
Michael Erlandsson
Peter Bohman
Nils-Erik Jonsson
Leif Axelsson
Jan Johansson
Anders Svensson
Chahanna Olsson
Josefine Liljegren
Mathias Karlsson
Karl-Erik Gustavsson
Pontus Welin
Johanna Wyckman
Antonio Nicoli
Lena Granath
Lena Fyhr
Vidar Aldorsson
Veronika Guljas
Ingemar Lennartsson
Rebecka Englund
Per Tingström
Charlotte Sternell
Magnus Larsson
Anette Rogö

Parti
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(V)
(V)
(V)
(V)
(KD)
(KD)
(KD)
(C)
(C)
(C)

Kret

Ersättare

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

s
Leine Johansson (S)

Elin Sejnehed (S)
Patrik Wahlström (S)
Rigmor Eklind (S)
Firas Abu Rached (S)

Monica Svensson (S)

Nej

Andreas Bäckström (SD)
Linda Ernström (SD)
Marie-Louise Svensson (SD)

Avst

Frånv

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

SUMMA:

36

4

6

Totalt antal deltagande ledamöter och tjänstgörande ersättare: 46
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Dnr KS 2022/000136-1

Synnerliga skäl bokslut 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Synnerliga skäl åberopas till att följande poster inte ska ingå i årets balanskravsresultat samt att
synnerliga skäl beaktas vid beräkning av finansiella nyckeltal:
 Insatser för 8,2 mnkr inom den kommunala verksamheten med anledning av Covid-19.
 Avsättning med 0,3 mnkr för miljöåtgärder Råbocksgatan.
 Avsättning med 0,2 mnkr för miljöåtgärder del av Figeholm 3:1.

Ärendet
I 2021 års balanskravsutredning åberopar Oskarshamns kommun synnerliga skäl att följande poster
inte ska ingå i årets balanskravsresultat:
 Insatser för 8,2 mnkr inom den kommunala verksamheten med anledning av Covid-19.
 Avsättning med 0,3 mnkr för miljöåtgärder Råbocksgatan.
 Avsättning med 0,2 mnkr för miljöåtgärder del av Figeholm 3:1.
Konsekvenser för barn och unga
I underlaget saknas en särskild redovisning av konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-03-04, från ekonomiavdelningen förslås följande:
Föreslå kommunfullmäktige åberopa synnerliga skäl till att följande poster inte ska ingå i årets
balanskravsresultat samt att synnerliga skäl beaktas vid beräkning av finansiella nyckeltal:




Insatser för 8,2 mnkr inom den kommunala verksamheten med anledning av Covid-19.
Avsättning med 0,3 mnkr för miljöåtgärder Råbocksgatan.
Avsättning med 0,2 mnkr för miljöåtgärder del av Figeholm 3:1.

Kommunstyrelsen föreslår 2022-03-08, § 52, beslut enligt förslaget från ekonomiavdelningen.

Dagens sammanträde
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige
beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-03-04
Avsnitt Balanskravsutredning Bokslut 2021

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunrevisionen

Justerarsignaturer
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Dnr KS 2022/000319-1

Tilläggsbudget 2022
Kommunfullmäktiges beslut
Tilläggsbudget drift för år 2022 fastställs enligt nedanstående förslag.

Ärendet
Sveriges kommuner och regioner (SKR), som är den organisation som ger kommunen stöd i
prognosarbetet, skruvar nu upp sina prognoser för innevarande år. Jämfört med den tidigare
skatteunderlagsprognosen i december räknar nu SKR med en starkare utveckling av
skatteunderlaget i år och de närmaste åren framåt. Detta skapar förutsättningar för att föreslå en
tilläggsbudget för år 2022.

Tilläggsbudget drift 2022
Budgetpost
Sommarlovsbiljett för unga
Arena Oskarshamn
Arbetsmarknadsåtgärder
Utveckling och bidrag
Krisberedskap
Arbetskläder
Välfärdsteknik

Belopp
1 500 000
2 000 000
2 000 000
7 500 000
5 000 000
1 000 000
1 000 000

Nämnd
KS
KS
KS
KS
KS
SN
SN

Sommarlovsbiljett för unga
Region Kalmar län erbjuder länets kommuner köp av sommarkort för elever i årskurs 6-9 i
grundskolan och åk 1 och 2 på gymnasiet. Sommarlovskortet är ett avgiftsfritt busskort som innebär
att barn och ungdomar får möjlighet att resa fritt i hela länet under sommarlovet, 12 juni - 22 augusti
2021. Budget 1 500 tkr.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-03-14

Sida 24

§ 39 fortsättning

Arena Oskarshamn
Oskarshamns kommun har tagit ett inriktningsbeslut att bygga en ny arena för ishockey med
möjlighet för evenemang. I arbetet finns en rad kostnader som idag inte har täckning i budgeten.
Platsundersökningar, konsultutredningar samt behov av att stärka den interna projektorganisationen
finns. Budget 2 mkr.

Arbetsmarknadsåtgärder
Mot bakgrund av att den statliga finansieringen av extratjänster har tagits bort så utökas budgeten
för arbetsmarknadsenhetens arbete med arbetsmarknadsåtgärder. Syftet är att långtidsarbetslösa
och personer som står längre från arbetsmarknaden ska få arbete och en stärkt position på
arbetsmarknaden. Budget 2 mkr.

Utveckling och bidrag
Kommunstyrelsens budget för utveckling och bidrag utökas för att möjliggöra ett utrymme för
satsningar till föreningsliv och utvecklingsprojekt. Budget 7,5 mkr.

Krisberedskap
Dessa medel får endast användas till eventuella beredskaps- och krisåtgärder som behöver vidtas,
på grund av det försämrade säkerhetsläget som råder i vår omvärld med Rysslands krig mot
Ukraina. Budget 5 mkr.

Arbetskläder
Medel för att finansiera arbetskläder och skor för utomhusbruk för personal inom socialnämndens
verksamheter, hemtjänstpersonal (ca. 235 st. tillsvidareanställda) samt personal inom hälso-och
sjukvårdsenheten (ca. 65 tillsvidareanställda). Budget 1 mkr.

Välfärdsteknik
Medel för att finansiera socialnämndens vidare satsningar på välfärdsteknik, så som exempelvis
digital kalender för sjuksköterskor och mobil dokumentation inom hemtjänsten. Genom att
rutinmässiga arbetsuppgifter digitaliseras kan tid frigöras för medarbetarna att möta
omsorgstagarna. Budget 1 mkr.
Konsekvenser för barn och unga
Flera av insatserna inom ramen för tilläggsbudgeten kan innebära positiva konsekvenser för barn
och unga, så som sommarlovskortet och medel för arbetsmarknadsåtgärder.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-03-09, från kommundirektören föreslås enligt följande:
-

Förslag till tilläggsbudget för år 2022 fastställs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott får besluta om användning av medel för krisberedskap upp till
ett belopp om 1 mkr per beslut.
Kommundirektören får besluta om användning av medel för krisberedskap upp till ett belopp om
200 tkr per beslut.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-03-14

Sida 25

§ 39 fortsättning
Kommunstyrelsen föreslår 2022-03-08, § 54, beslut enligt förslaget från kommundirektören, om att
förslag till tilläggsbudget för år 2022 fastställs enligt nedanstående förslag samt beslutar enligt
följande:
-

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan får kommunstyrelsens
arbetsutskott rätt att besluta om användning av medel för krisberedskap upp till ett belopp om 1
mkr per beslut.

-

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan får kommundirektören rätt att
besluta om användning av medel för krisberedskap upp till ett belopp om 200 tkr per beslut.

Dagens sammanträde
Andreas Erlandsson (S), Anton Sejnehed (S), Jan Johansson (SD) och Lena Granath (V) yrkar bifall
till förslaget från kommunstyrelsen.
Mathias Karlsson (L) yrkar avslag till förslaget från kommunstyrelsen.
Ingemar Lennartsson (KD) yrkar bifall till förslaget från kommunstyrelsen med ändringen att
budgetposten för utveckling och bidrag utgår.
Charlotte Sternell (C) och Magnus Larsson (C) yrkar enligt följande:
I första hand: Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att det ska göras en djupare analys av
vilka behov i de kommunala verksamheterna som kan komma att uppstå, både organisatoriskt och
ekonomiskt, av den utveckling vi nu ser i Europa och det världsekonomiska läget.
I andra hand: Avslag till förslaget från kommunstyrelsen med undantag från budgetposten om 5
miljoner kronor för krisberedskap.
Ordföranden meddelar att först ska yrkandet från Charlotte Sternell (C) och Magnus Larsson (C) om
en återremiss prövas. Kommunfullmäktige godkänner detta.
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat att avslå
yrkandet om återremiss från Charlotte Sternell (C) och Magnus Larsson (C) innebärandes att
ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden meddelar att förslaget från kommunstyrelsen ska prövas mot avslagsyrkandet från
Mathias Karlsson (L), yrkandet från Ingemar Lennartsson (KD) och andrahandsyrkandet från
Charlotte Sternell (C) och Magnus Larsson (C). Kommunfullmäktige godkänner detta.
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla
förslaget från kommunstyrelsen och avslå respektive yrkanden från Mathias Karlsson (L), Ingemar
Lennartsson (KD) och från Charlotte Sternell (C) och Magnus Larsson (C).

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommundirektören, 2022-03-03
Kommunstyrelsen, 2022-03-08, § 54

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-03-14

Sida 26

§ 39 fortsättning

Skickas till
Socialnämnden
Ekonomiavdelningen
Förvaltningschef KLF
Förvaltningsekonom KS
Säkerhetsavdelningen
Chef för arbetsmarknadsenheten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-03-14
§ 40

Sida 27

Dnr KS 2022/000291-1

Förändrad tidplan återöppnande särskilt boende
Hultgårdsvägen 7, Charlottagården i Misterhult
Kommunfullmäktiges beslut
Tidigare beslutad tidplan för återöppnande av det särskilda boendet Hultgårdsvägen 7,
Charlottagården (KF 2021-11-23, § 178) förlängs till 30 april 2022.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-23, § 165, att ge socialnämnden i uppdrag att återöppna det
särskilda boendet Charlottagården i Misterhult under första kvartalet 2022, det vill säga senast 31
mars. I samma beslut anvisades 2 400 tkr till tekniska kontoret för att anpassa f.d. Charlottagården
till dagens krav för att kunna återöppna det särskilda boendet.

Förändrad tidplan
Lokalerna i f.d. Charlottagården har behov av ytskiktsrenovering. Lägenheterna ska kompletteras
med tvättpelare i varje badrum samt ska delar av badrumsutrustningen ska bytas ut. Vissa rum i de
gemensamma delarna behöver byggas om för att passa dagens verksamhet. Hela boendet ska
kompletteras med sprinkler för att klara de brandkrav som ställs vid öppnandet av boendet. Eftersom
kapacitet och tryck i vattenledningsnätet i Misterhult är tillräckligt kommer bufferttankar med
sprinklervatten installeras i Hultgårdens källare.
Tidplanen som sattes innan projektet startade angav att ombyggnaden skulle vara klar 31 mars.
Efter att det tillkommit arbete med projektering och utförande av framförallt sprinkleranläggningen
behöver tidplanen förskjutas 1 månad och färdigställandet ska vara klart senast 30 april beroende på
framdriften av sprinklerinstallationen. Om det blir klart tidigare får socialförvaltningen tillträde till
lokalen så fort som möjligt.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-03-03, från tekniska chefen och kommundirektören, föreslås att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förlänga tidigare beslutad tidplan för återöppnande
av det särskilda boendet Hultgårdsvägen 7, Charlottagården (KF 2021-11-23, § 178) till 30 april
2022.
Kommunstyrelsen föreslår 2022-03-08, § 55, beslut enligt förslaget från tekniska chefen och
kommundirektören.

Dagens sammanträde
Leif Axelsson (SD) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige
beslutar bifalla detta.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-03-14

Sida 28

§ 40 fortsättning

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, teknisk chef och kommundirektören, 2022-03-01
KF 2021-11-15, § 165
KS 2022-03-08, § 55

Skickas till
Socialförvaltningen
Tekniska kontoret

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-03-14
§ 41

Sida 29

Dnr KS 2022/000202-1

Avsiktsförklaring – Nydragning av väg 37/47 från E22
södra trafikplatsen, Oskarshamn till
Lagmanskvarn/Århult samt kommunalt övertagande
av del av statlig väg 37/47, Oskarshamns kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Oskarshamns kommun godkänner upprättat förslag till avsiktsförklaring gällande nydragning av
rv. 37/47 från E22 södra trafikplatsen till Lagmanskvarn/Århult samt ett kommunalt övertagande
av del av statlig väg 37/47.
2. I enlighet med avsiktsförklaringen ställer sig Oskarshamns kommun bakom en medfinansiering i
regional plan om maximalt 65 Mkr för den del av etappen Århult-Oskarshamn rv. 37/47 som
avser nydragning.

Ärendet
Kommundirektören har i dialog med Trafikverket förhandlat fram ett förslag till avsiktsförklaring
avseende rubricerad etapp gällande av nydragning av rv37/47 till södra trafikplatsen E22.
Avsiktsförklaringen är inte ett medfinansieringsavtal men aviserar bördefördelningen på en
nyinvestering i statlig infrastruktur utifrån de nyttor respektive part får av tillskapad trafikanläggning.

Upprättat förslag till avsiktsförklaring finns i bilaga 1.
Bakgrund
Region Kalmar län har tagit fram ett förslag till ”Regional transportplan 2022-2033”. Kommunen har i
yttrande( dnr 2021/000202) ställt sig bakom förslaget som bl a innebär att två etapper av rv37/47
mellan Bockara-Århult och Århult–Oskarshamn(E22 södra infarten) ingår i slutet av planperioden
från 2025 till 2033. Planförslaget förväntastas besluta om i Regionfullmäktige under våren och
projekten behöver vara förankrade och finansierade.
Etappen mellan Århult och E22 södra infarten ingår i en lokaliseringsutredning som presenteras
under 2022. Vägen är kalkylerad och underbudgeterad i planförslaget. Trafikverket och
Oskarshamns kommun har därför tagit fram ett förslag till avsiktsförklaring mellan parterna som ska
ligga till underlag för beslut om regional plan samt ge förutsättningar för ett medfinansieringsförslag.
I förslaget är nyttorna för respektive part uppdelat på olika åtgärdspaket. Två av åtgärderna behöver
dessutom utredas och förhandlas separat för att precisera nyttor som har bäring på kostnader och
medfinansiering.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-03-14

Sida 30

§ 41 fortsättning
Avsiktsförklaringen är första steget i att hitta en fördelning för att kunna bygga ut önskad
vägsträckning och de konsekvenser som följer av satsningen. Exakt dragning kommer liksom andra
kommunala beslut om planer och etableringar också ge förfinade underlag inför nästa steg. Projektet
ligger sist i planperioden varför den aviserade medfinansieringen från 2028 behöver vara beslutad
och beredd för eventuell aktivering.
I detta förslag innebär det att kommunen i regional plan behöver försäkra att extern finansiering upp
till 65 Mkr kan inskrivas i planen. Detta tar Avsiktsförklaringen upp och redovisar utifrån de
beräknade nyttor som angivits för olika åtgärder.
Konsekvenser för barn och unga
Större infrastrukturprojekt berör många och den sträckan som avsiktsförklaringen omfattar ger
mindre tunga transporter ner mot centrum och mellersta infarten. Det skapar möjlighet för nya planer
och minskar olycksrisk och buller mm . En större kommunal medfinansiering riskerar samtidigt att
kommunen behöver prioritera investeringar och hantera kostnader som annars skulle kommit unga
till gagn. På sikt är utveckling nödvändig och nydragningen skapar utrymme för tillväxt och mer
skatteintäkter i framtiden.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-01-28, från kommundirektören föreslås följande:
-

Oskarshamns kommun godkänner upprättat förslag till avsiktsförklaring gällande nydragning av
rv. 37/47 från E22 södra trafikplatsen till Lagmanskvarn/Århult samt ett kommunalt övertagande
av del av statlig väg 37/47.

-

I enlighet med avsiktsförklaringen ställer sig Oskarshamns kommun bakom en medfinansiering i
regional plan om maximalt 65 Mkr för den del av etappen Århult-Oskarshamn rv. 37/47 som
avser nydragning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår, 2022-02-01, § 36, beslut enligt förslaget från
kommundirektören.
Kommunstyrelsen föreslår 2022-02-16, § 34, beslut enligt förslaget från kommunstyrelsens
arbetsutskott.

Dagens sammanträde
Andreas Erlandsson (S), Mathias Karlsson (L) och Anette Rogö (C) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige
beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-01-28
Bilaga: Avsiktsförklaring Trafikverket och Oskarshamns kommun
KSAU, 2022-02-01, § 36
KS, 2022-02-16, § 34

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-03-14

Sida 31

§ 41 fortsättning

Skickas till
För åtgärd
Trafikverket
Kommundirektören
För kännedom
Tekniska kontoret
SBK

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-03-14
§ 42

Sida 32

Dnr KS 2022/000206-1

Budgetöverföringar investeringar 2021-2022
Kommunfullmäktiges beslut
1. Överföra avgiftsfinansierad investeringsbudget enligt föreliggande förslag på 69,3 mnkr från
2021 till 2022.
2. Överföra skattefinansierad investeringsbudget exklusive lönsamma investeringar enligt
föreliggande förslag på 63,0 mnkr från 2021 till 2022.
3. Överföra lönsamma investeringar enligt föreliggande förslag på 6,8 mnkr från 2021 till 2022.
4. Överföra exploateringsbudget enligt föreliggande förslag på 13,3 mnkr från 2021 till 2022.

Ärendet
Enligt kommunfullmäktiges Ekonomi- och verksamhetsstyrningsregler, i avsnittet budgetöverföring,
får budgetöverföring göras mellan åren för fleråriga investeringsprojekt där en budget tidigare har
fastställts av kommunfullmäktige och som har påbörjats enligt plan. Dock fordras ett
överföringsbeslut av kommunfullmäktige. För ettåriga och fleråriga investeringsprojekt där en budget
tidigare har beslutats av kommunfullmäktige, men som inte är påbörjade, kräver ett nytt beslut av
kommunfullmäktige. I bilaga finns en sammanställning över de äskade budgetöverföringar som
inkommit från förvaltningarna.
Konsekvenser för barn och unga
I underlaget saknas en särskild redovisning av konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-01-28, från ekonomiavdelningen föreslås följande:
-

Överföra avgiftsfinansierad investeringsbudget enligt föreliggande förslag på 69,3 mnkr från
2021 till 2022.

-

Överföra skattefinansierad investeringsbudget exklusive lönsamma investeringar enligt
föreliggande förslag på 63,0 mnkr från 2021 till 2022.

-

Överföra lönsamma investeringar enligt föreliggande förslag på 6,8 mnkr från 2021 till 2022.

-

Överföra exploateringsbudget enligt föreliggande förslag på 13,3 mnkr från 2021 till 2022.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-02-01, § 33, att hänskjuta ärendet till
kommunstyrelsens sammanträde 2022-02-16.
Kommunstyrelsen föreslår 2022-02-16, § 30, beslut enligt förslaget från ekonomiavdelningen.

Dagens sammanträde
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige
beslutar bifalla detta.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-03-14

Sida 33

§ 42 fortsättning

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2022-01-28
Bilaga Sammanställning Budgetöverföringar investeringar 2021 till 2022
KSAU, 2022-02-01, § 33
KS, 2022-02-16, § 30

Skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-03-14
§ 43

Sida 34

Dnr KS 2022/000207-1

Revidering av investeringsbudget 2022
Kommunfullmäktiges beslut
1. Investeringsbudget samt exploateringsbudgeten för 2022 revideras enligt förslaget från
verksamhetsledningen i bilaga 1 samt med tillkommande förändringar från kommundirektören i
bilaga 2 samt med tillägget om budget för förbättrad beredskap om 2 500 tkr.

2. Tekniska nämnden ska efter samråd med bildningsnämnden besluta hur medel inom objektet
”Solceller skolor och förskolor” används.
3. Socialnämnden ska efter samråd med tekniska nämnden besluta hur medel inom objektet
”Ombyggnation äldreboende, smittskyddsåtgärder” används.
4. Kommunstyrelsen får besluta om hur medel inom ramen för objektet ”Trygghetsinsatser” får
användas samt omfördela medlen mellan de av kommunfullmäktige fastställda grupperingarna.
5. Kommunstyrelsen får besluta om hur medel inom ramen för objektet ”Hjärt- och Lungräddning”
får användas samt omfördela medlen till andra nämnder.
6. Kommunstyrelsen får besluta om hur medel inom ramen för objektet ”Förbättrad beredskap” får
användas samt omfördela medlen till andra nämnder.

Ärendet
Verksamhetsledningen föreslår kommunstyrelsen ett beredande förslag till en reviderad
investeringsbudget för 2022.
 Reviderad avgiftsfinansierad investeringsbudget enligt föreliggande förslag på 154 402 tkr
(minskning med 4 500 tkr).
 Reviderad skattefinansierad investeringsbudget exklusive lönsamma investeringar enligt
föreliggande förslag på 168 805 tkr (minskning med 6 080 tkr).
 Reviderad exploateringsbudget enligt föreliggande förslag på 102 785 tkr (ökning med 4 500
tkr).
I bilaga finns sammanställning över verksamhetsledningens beredande förslag om reviderad
investeringsbudget för 2022.
Konsekvenser för barn och unga
I underlaget saknas en särskild redovisning av konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-02-11, från ekonomiavdelningen, föreslås enligt följande:
Verksamhetsledningen föreslår kommunstyrelsen att besluta om att:
-

Kommunfullmäktige beslutar att revidera investeringsbudget samt exploateringsbudgeten för
2022 enligt förslaget.

-

Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden efter samråd med bildningsnämnden ska
besluta hur medel inom objektet ”Solceller skolor och förskolor” används.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-03-14

Sida 35
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-

Kommunfullmäktige beslutar att socialnämnden efter samråd med tekniska nämnden ska
besluta hur medel inom objektet ”Ombyggnation äldreboende, smittskyddsåtgärder”
används.

-

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får besluta om hur medel inom ramen för
objektet ”Trygghetsinsatser” får användas samt omfördela medlen mellan de av
kommunfullmäktige fastställda grupperingarna.

-

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får besluta om hur medel inom ramen för
objektet ”Hjärt- och Lungräddning” får användas samt omfördela medlen till andra nämnder.

Kommunstyrelsen föreslår, 2022-02-16, § 29, beslut enligt förslaget från verksamhetsledningen i
bilaga 1 samt med ett tillägg från kommundirektören i bilaga 2.

Dagens sammanträde
Andreas Erlandsson (S) yrkar bifall till förslaget från kommunstyrelsen med ett tillägg från
Socialdemokraterna och Moderaterna, enligt följande:

Objekt
Förbättrad beredskap

Belopp
2 500 tkr

För att stärka den kommunala beredskapen så föreslår vi att det avsätts särskilda budgetmedel hos
kommunstyrelsen som sedan kan omfördelas till respektive nämnd. Anslaget är tänkt att gå till
mobila reservkraftverk, anslutning vid boenden och skola samt cistern.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kommunstyrelsen med tillägget från Andreas
Erlandsson (S) och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2022-02-11
Bilaga 1: Revidering Investeringsbudget 2022
Bilaga 2: Tillkommande förändringar i förslaget till revidering av investeringsbudget 2022
KS 2022-02-16, § 29

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder
Förvaltningsekonom KS
Säkerhetsavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-03-14
§ 44

Sida 36

Dnr KS 2022/000244-1

Revidering av ägardirektiv för Byggebo i Oskarshamn
AB
Kommunfullmäktiges beslut
Föreliggande förslag till revidering av ägardirektiv för Byggebo i Oskarshamn AB antas med följande
tillägg:
- Under rubriken ”Mål med verksamheten” läggs följande mening till:
Bolaget ska återkomma med en plan för hur bolaget kan bidra till att det byggs fler stora lägenheter.
- Under rubriken skriftlig rapportering görs följande ändring:
Den tredje punkten ändras från två till tre.

Jäv
Pontus Welin (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Ärendet
Ett förslag till revidering av ägardirektiv för Byggebo i Oskarshamn AB har tagits fram. Revideringen,
som är avstämd med bolaget, innebär några tillägg och förtydliganden i ägarens krav gällande mål
för verksamheten. Det handlar om frågor som rör det sociala ansvaret, hållbarhetsaspekter samt
trygghet och brottsförebyggande åtgärder.
Konsekvenser för barn och unga
Positiv påverkan på barn och unga som bor i bolagets bostadsbestånd, framför allt gällande arbetet
med trygghetsfrågor.
Bifogas:
 Ägardirektiv för Byggebo i Oskarshamn AB – Reviderat förslag till KS 2022-02-16 och
KF 2022-03-14.
 Ägardirektiv för Byggebo i Oskarshamn AB – Redovisning av ändringarna i det reviderade
förslaget utifrån nuvarande ägardirektiv, där text som tagits bort är överstruket och ny text är
skrivet med röda bokstäver.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-02-10, från kommundirektören föreslås att föreliggande förslag till
revidering av ägardirektiv för Byggebo i Oskarshamn AB antas.
Kommunstyrelsen föreslår, 2022-02-16, § 38, beslut enligt förslaget från kommundirektören med
följande tillägg:
Under rubriken ”Mål med verksamheten” läggs följande mening till:
Bolaget ska återkomma med en plan för hur bolaget kan bidra till att det byggs fler stora lägenheter.
Under rubriken skriftlig rapportering görs följande ändring:
Den tredje punkten ändras från två till tre.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-03-14

Sida 37

§ 44 fortsättning

Dagens sammanträde
Lena Granath (V) yrkar bifall till förslaget från kommunstyrelsen.
Mathias Karlsson (L) yrkar, enligt följande:
Under rubriken mål med verksamheten
 Bolagets verksamhet ska präglas av ett socialt ansvar på bostadsmarknaden i kommunen. Detta
ska ske i samverkan med kommunala organ.
 Verksamheten ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och
kommande generationer.
 Bolaget ska aktivt medverka mot att nå kommunens vision kopplat till antalet invånare.
 Bolaget ska aktivt arbeta med att skapa trygghet och en god boendemiljö, där ytorna är hela och
rena i sitt fastighetsbestånd. Bolaget ska medverka och ta initiativ i frågor som rör
brottsförebyggande åtgärder. Bolaget ska presentera en plan för hur arbetet ska ske.
Under rubriken: Skriftlig rapportering
 Ändring av punkt nr. tre. De planer som finns omnämnda under mål med verksamheten ska
redovisas i ägardialogen september 2022 och tillsändas kommunen senast 2022-10-01
Ordföranden meddelar att förslaget från kommunstyrelsen ska prövas mot yrkandet från Mathias
Karlsson (L). Kommunfullmäktige godkänner detta.
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifall
förslaget från kommunstyrelsen och avslå yrkandet från Mathias Karlsson (L).

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommundirektören
Bilaga: Reviderat förslag till Ägardirektiv
Bilaga: Redovisning av ändringar i förslag till Ägardirektiv
KS, 2022-02-16, § 38

Skickas till
Byggebo AB
Kommundirektören
Ekonomichefen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-03-14
§ 45

Sida 38

Dnr KS 2022/000276-2

Uppdrag att besvara medborgarförslag 2/22 Rastplats med grill vid änden av Hamneviken
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag nr 2/22 översänds till tekniska nämnden för beslut och besvarande.

Ärendet
Medborgarförslag nr 2/22 Rastplats med grill vid änden av Hamneviken inkom 2022-02-15.

Utdrag ur kommunfullmäktiges arbetsordning:
Medborgarförslag
37 §
Fullmäktiges presidium ska, med biträde av kommunstyrelsens kansli, föreslå kommunfullmäktige att
översända medborgarförslaget till berörd nämnd/kommunstyrelsen att besluta i ärendet. I de fall
medborgarförslaget berör fler än en nämnd, översänds förslaget till kommunstyrelsen som inhämtar
underlag från berörda nämnder innan kommunstyrelsen tar beslut i ärendet.

Ärendets behandling
Kommunfullmäktiges presidium föreslår 2022-03-06 att medborgarförslag nr 2/22 översänds till
tekniska nämnden för beslut och besvarande.

Dagens sammanträde
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kommunfullmäktiges presidium och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2/22

Skickas till
Tekniska nämnden
Förslagsställaren

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-03-14
§ 46

Sida 39

Dnr KS 2022/000323-2

Uppdrag att besvara medborgarförslag 3/22 Byggnation av ny tema/teknik lekpark i Figeholm
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag nr 3/22 översänds till tekniska nämnden för beslut och besvarande.

Ärendet
Medborgarförslag nr 3/22 Byggnation av ny tema/teknik-lekpark i Figeholm inkom 2022-03-01.

Utdrag ur kommunfullmäktiges arbetsordning:
Medborgarförslag
37 §
Fullmäktiges presidium ska, med biträde av kommunstyrelsens kansli, föreslå kommunfullmäktige att
översända medborgarförslaget till berörd nämnd/kommunstyrelsen att besluta i ärendet. I de fall
medborgarförslaget berör fler än en nämnd, översänds förslaget till kommunstyrelsen som inhämtar
underlag från berörda nämnder innan kommunstyrelsen tar beslut i ärendet.

Ärendets behandling
Kommunfullmäktiges presidium föreslår 2022-03-06 att medborgarförslag nr 3/22 översänds till
tekniska nämnden för beslut och besvarande.

Dagens sammanträde
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kommunfullmäktiges presidium och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag nr 3/22

Skickas till
Tekniska nämnden
Förslagsställaren

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-03-14
§ 47

Sida 40

Dnr KS 2022/000328-2

Uppdrag att besvara medborgarförslag nr 4/22 Bredviken kommunala badplats
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag nr 4/22 översänds till bildningsnämnden för beslut och besvarande.

Ärendet
Medborgarförslag nr 4/22 inkom 2022-03-02.
Utdrag ur kommunfullmäktiges arbetsordning
Medborgarförslag
37 §
Fullmäktiges presidium ska, med biträde av kommunstyrelsens kansli, föreslå kommunfullmäktige att
översända medborgarförslaget till berörd nämnd/kommunstyrelsen att besluta i ärendet. I de fall
medborgarförslaget berör fler än en nämnd, översänds förslaget till kommunstyrelsen som inhämtar
underlag från berörda nämnder innan kommunstyrelsen tar beslut i ärendet.

Ärendets behandling
Kommunfullmäktiges presidium föreslår 2022-03-06 att medborgarförslag nr 4/22 översänds till
bildningsnämnden för beslut och besvarande.

Dagens sammanträde
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kommunfullmäktiges presidium och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag nr 4/22

Skickas till
Bildningsnämnden
Förslagsställaren

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-03-14
§ 48

Sida 41

Dnr KS 2022/000339-2

Uppdrag att besvara medborgarförslag nr 5/22 - Fria
bussresor till alla skolelever i Oskarshamn till och från
skolan
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag nr 5/22 översänds till bildningsnämnden för beslut och besvarande.

Ärendet
Medborgarförslag nr 5/22 inkom 2022-03-04.
Utdrag ur kommunfullmäktiges arbetsordning
Medborgarförslag
37 §
Fullmäktiges presidium ska, med biträde av kommunstyrelsens kansli, föreslå kommunfullmäktige att
översända medborgarförslaget till berörd nämnd/kommunstyrelsen att besluta i ärendet. I de fall
medborgarförslaget berör fler än en nämnd, översänds förslaget till kommunstyrelsen som inhämtar
underlag från berörda nämnder innan kommunstyrelsen tar beslut i ärendet.

Ärendets behandling
Kommunfullmäktiges presidium föreslår 2022-03-06 att medborgarförslag nr 5/22 översänds till
bildningsnämnden för beslut och besvarande.

Dagens sammanträde
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kommunfullmäktiges presidium och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag nr 5/22

Skickas till
Bildningsnämnden
Förslagsställarna

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-03-14
§ 49

Sida 42

Dnr KS 2021/001158-1

Val av ny ersättare i bildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
För tiden fram till och med 2022-12-31 väljs Marita Reinholdsson (V) till ersättare i
bildningsnämnden.

Ärendet
Cenneth Holmberg (V) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-06, § 215, beviljats
begärda entledigande som ersättare i bildningsnämnden.
Vänsterpartiet har nominerat Marita Reinholdsson (V) till ny ersättare i bildningsnämnden.

Ärendets behandling
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår, 2022-03-14, att för tiden fram till och med 2022-12-31
väljs Marita Reinholdsson (V) till ersättare i bildningsnämnden.

Dagens sammanträde
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kommunfullmäktiges valberedning och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Cenneth Holmberg
KF 2021-12-06, § 215

Skickas till
Den valda
Bildningsnämnden
Kansli- och utvecklingsenheten
Löneavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-03-14
§ 50

Sida 43

Dnr KS 2021/000991-4

Val av ny ersättare i bildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
För tiden fram till och med 2022-12-31 väljs Lisbeth Lindberg (V) till ersättare i bildningsnämnden.

Ärendet
Fredrik Eckerskog (L) har avsagt sig och blivit entledigad från uppdraget som ersättare i
bildningsnämnden.
Liberalerna nominerar Lisbeth Lindberg (L) till ny ersättare i bildningsnämnden.

Ärendets behandling
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår 2022-03-14 att för tiden fram till och med 2022-12-31
väljs Lisbeth Lindberg (V) till ersättare i bildningsnämnden.

Dagens sammanträde
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kommunfullmäktiges valberedning och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.

Skickas till
Kansli-och utvecklingsenheten
Den valda
Bildningsnämnden
Löneavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-03-14

§ 51

Sida 44

Dnr KS 2022/000343-1

Nominering av ledamöter, lekmannarevisor,
revisorsersättare och vice ordförande i styrelsen för
Oskarshamns Energi AB
Kommunfullmäktiges beslut (omval)
För tiden från ordinarie bolagsstämma 2022 till och med bolagsstämma 2023 ska följande
nomineringar göras:
Ledamöter (4st.)
Anita Hultgren (S)
Göte Pettersson (M)
Anders Svensson (SD)
Ulf Sjöö (KD)
Lekmannarevisor (1st.)
Klaus Leidecker (KD)
Revisorsersättare (1st.)
Johnny Maurits (S)
Vice ordförande (1st.)
Anita Hultgren (S)

Ärendets behandling
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår 2022-03-10 omval på samtliga poster enligt ovan.

Dagens sammanträde
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kommunfullmäktiges valberedning och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.

Skickas till
Smålandshamnar AB
De nominerade

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-03-14
§ 52

Sida 45

Dnr KS 2022/000241-1

Eventuella tilläggsärenden
Ordföranden meddelar att det inte föreligger några tilläggsärenden vid dagens sammanträde.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-03-14
§ 53

Sida 46

Dnr KS 2022/000242-1

Eventuella frågor och interpellationer
Magnus Larsson (C) medges rätt att ställa en interpellation till Socialnämndens ordförande Rolf
Lindström (M) angående öppnandet av Charlottagården och Hultgården i Misterhult.
I interpellationen framhålls följande:
” Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-15 så hanterades resultatet av folkomröstningen
om att återöppna äldreboendena Hultgården och Charlottagården i Misterhult. Frågan som ställdes i
folkomröstningen var just om väljarna ville öppna Hultgården och Charlottagården igen och JA-sidan
vann med en tydlig majoritet. Vid kommunfullmäktiges sammanträde i november förra året så
beslutade också en klar majoritet att folkomröstningsresultatet skulle följas och att de bägge
boendena skulle öppnas igen, arbetet skulle börja med Charlottagården.
Med bakgrund av detta så var det med stor förvåning som jag läste en artikel i lokal media som
publicerades den 24/2 2022 där Socialnämndens ordförande nu började sväva på målet rejält.
Artikeln i sig handlade om de förseningar som uppstått vidöppnandet av Charlottagården men på en
fråga från journalisten om öppnandet av Hultgården så ger Rolf Lindström följande svar:
”- Vi har en pågående utredning om Hultgården. Det har förts diskussioner om att man eventuellt
kan ha ett trygghetsboende på undervåningen.
- Sedan får vi se om det blir ett äldreboende på övervåningen.”
Detta är ett uttalande som går stick i stäv med det beslut som kommunfullmäktige
fattade den 15/11 2021.
Med anledning av detta vill jag fråga Rolf Lindström följande
- Gäller beslutet från den 15/11 2021 fortfarande eller har den lila majoriteten
någon annan agenda när det gäller Hultgården?
- Vilket uppdrag har givits till verksamheten när det gäller arbetet med
Hultgården och hur framskrider det arbetet?”
---------Rolf Lindström (M) lämnar följande skriftliga svar:
”Magnus hänvisar till tidningsartikel den 24 februari där jag som han uttrycker det börjar ”sväva på
molnet”. Artikeln handlade om öppnandet av Hultgårdsvägen 7, f d Charlottagården och de
förseningar som uppstått i samband med iordningställandet inför nyöppnandet. I samband med detta
får jag en fråga om utredningen angående öppnande av det särskilda boendet Ängsbacken på
övervåningen av Hultgården och där mitt svar är ”att vi får se om det blir något äldreboende på
övervåningen”. Ett svar som Magnus menar går stick i stäv med det beslut som kommunfullmäktige
fattade den 15 november 2021.
Magnus ställer med anledning av ovanstående två frågor till mig.
Fråga 1. Gäller beslutet från den 15 november 2021 fortfarande eller har den lila majoriteten någon
annan agenda när det gäller Hultgården?

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-03-14

Sida 47

§ 53 fortsättning
Svar: Tilläggsuppdraget enligt § 165 KF 25 november 2021 där kommunfullmäktige beslutar att
socialnämnden tillsammans med tekniska nämnden/kontoret får i uppdrag att utreda ett öppnande
av det särskilda boendet Ängsbacken till första halvåret 2023, detta beslut gäller, inget annat beslut
är fattat. Mitt svar i artikeln hänvisar till vad resultatet av denna utredning kan komma att utmynna i,
men där ambitionen givetvis ska vara att det särskilda boendet efter genomförd utredning ska kunna
öppnas på nytt.
Fråga 2.
Vilket uppdrag har givits till verksamheten när det gäller arbetet med Hultgården och hur framskrider
arbetet.
Svar. Arbetet med iordningställandet för en nyöppning av Hultgårdsvägen 7 har medfört extra
insatser för socialförvaltningen och tekniska kontoret vilket har medfört att tidplanen för nyöppnandet
har tvingats senareläggas. Detta har inneburit att samarbetet mellan socialförvaltningen och tekniska
förvaltningen har koncentrerats kring att kunna iordningställa detta boende med så lite
tidsfördröjning som möjligt. När detta är klart kan uppdraget att utreda ett öppnande av det särskilda
boendet Ängsbacken påbörjas.”
-------Magnus Larsson (C) och Rolf Lindström (M) gör ett antal inlägg i interpellationsdebatten och det
klargörs bland annat att Hultgården nu behöver användas till flyktingboende i väntan på att ett
äldreboende kan öppnas.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-03-14

Sida 48

§ 54

Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Nedanstående ärenden noteras som anmälda.
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KS 2022/000278

Beslutsexpediering av TN 2022/000021-1 - Omfördelning
av medel till Kristineängs förskola



KS 2022/000278

Beslutsexpediering av TN 2022/000013-1 - Uppföljning VAplan



KS 2022/000317

Beslutsexpediering BN - Ramar för körkortsstipendium till
elever på Oscarsgymnasiet – Revidering



KS 2022/000320

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (L)



KS 2022/000133

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den
2022-01-25 - Återrapportering- Införande av
Rättviksmodellen



KS 2021/001136

Beslutsexpediering BN - Utökad kapacitet i grundskolan –
Uppdrag om alternativt förslag på placering



KS 2022/000205

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt- Oskarshamns hamngods
och terminal AB 2021



KS 2022/000322

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (L)

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

