PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-04-11

Plats och tid
Forum, 2022-04-11 kl. 18:00-19:10

Beslutande
Se närvaroförteckning sida 2.

Övriga deltagare
Tobias Åstrand, ekonomichef § 58
Åsa Hällerståhl, biträdande ekonomichef § 58
Berndt Karlsson, kommunrevisionen §§ 58-59
Caroline Liljebjörn, Certifierad kommunal revisor, § 58

Paragrafer
§§ 55-72

Justeringens plats och tid
Digital justering, 2022-04-22. Underskrifter redovisas på protokollets sista sida.

Yvonne Bergvall (S)
Ordförande

Lena Fyhr (V)
Justerare

Elvis Prakatur (S)
Justerare

Linn Helmner
Sekreterare

Anslag
Det justerade protokollet offentliggörs på kommunens digitala anslagstavla.
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2022-04-11
Anslaget sätts upp: 2022-04-22
Anslaget tas ned: 2022-05-16
Förvaringsplats för protokollet: KS:s kansli
Underskrift

Utdragsbestyrkande
Linn Helmner

Sida 1

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-04-11

Sida 2

Närvaroförteckning
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)

Tjänstgörande ersättare

Närv.
X
X
X
X
X

Elin Sejnehed

Frånv

X
X
X

Berth Karlsson

X
X

Patrik Wahlström

X
X

Monica Svensson

X
X
X
X
X
X
X
X

Stefan Pettersson

X
X
X
X
X
X
X

Andreas Bäckström Wörmke

X
X
X
X

Linda Ernström

X
X

Marie-Louise Svensson

X
X
X
X
X

-----

X
X
X
X
X
X

-----------

X
X
X
X
X
SUMMA:

38

11

Vid uppropet är 46 ledamöter och tjänstgörande ersättare närvarande.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-04-11

Sida 3

Innehållsförteckning
§

Rubrik

§ 55

Allmänhetens frågestund

4

§ 56

Val av protokolljusterare

5

§ 57

Fastställande av dagordning

6

§ 58

Årsredovisning 2021

7

§ 59

Revisionsberättelse för 2021 års verksamhet

9

§ 60

Prövning av ansvarsfrihet för ledamöter i kommunstyrelsen och i nämnderna
2021
Budgetöverföringar driftprojekt och resultatenheter 2021-2022

10

§ 62

Detaljplan för del av Djurhult 1:5 med flera fastigheter, Kvastmossen logistik- och
företagspark

13

§ 63

Svar på motion nr 21/19- Dags att satsa på våra unga vuxna

17

§ 64

Uppdrag att besvara medborgarförslag nr 6/22 - Måla ett motiv på det södra
vattentornet

20

§ 65

Uppdrag att besvara medborgarförslag nr 7/22 - Vändningsmöjlighet på gångväg
Middelfartsvägen

21

§ 66

Val av ny ledamot i stiftelsen Sjöfartshotellet

22

§ 67

Rapport från Socialnämnden- sammanställning ej verkställda beslut inom 3
månader period 4 oktober - december 2021 (SoL) (LSS)

23

§ 68

Rapport från Socialnämnden över ej verkställda beslut inom 3 månader för
perioden oktober - december 2021 inom IFO

25

§ 69

Eventuella tilläggsärenden

26

§ 70

Interpellation till ställd till Kommunalrådet Lucas Lodge

27

§ 71

Eventuella frågor och interpellationer

29

§ 72

Anmälningsärenden

30

§ 61

Justerarsignaturer

Sida

Utdragsbestyrkande

11

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-04-11
§ 55

Dnr KS 2019/000126-14

Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden meddelar att inga frågor har inkommit från allmänheten till dagens möte.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-04-11
§ 56

Dnr KS 2021/000033-1

Val av protokolljusterare
Kommunfullmäktiges beslut
Efter uppropet utser fullmäktige Lena Fyhr (V) och Elvis Prakatur (S) att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll. Justeringen sker digitalt.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 5

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2022-04-11
§ 57

Dnr KS 2022/000036-25

Fastställande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Utskickad dagordning fastställs.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 58

Sida 7

Dnr KS 2022/000267-4

Årsredovisning 2021
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Oskarshamns kommun för år 2021 fastställs.
2. Resultatet för år 2021 medger en avsättning till resultatutjämningsreserven med 28,7 mnkr.

Ärendet
Årsredovisning för Oskarshamns kommun avseende 2021 har sammanställts. Årets resultat för år
2021 uppgår till +247,4 mnkr. Det innebär en positiv avvikelse mot budget med +225,6 mnkr.
Verksamhetens nettokostnader är 20,7 mnkr lägre än budgeterat. I det ingår ett intäktsöverskott
avseende avslutade projekt inom Mark och exploatering med 30,1 mnkr. Skatteintäkter och
generella statsbidrag visar en positiv avvikelse på +22,1 mnkr gentemot budget. Finansnettot visar
en positiv avvikelse gentemot budget på +182,8 mnkr. I det ingår orealiserade realisationsvinster på
finansiella omsättningstillgångar med 108,2 mnkr.
Båda de finansiella nyckeltalen uppnås.
Kommunkoncernen Oskarshamns kommun redovisar ett resultat på +288,0 mnkr. De positiva
resultaten för Oskarshamns kommun, Oskarshamns kommunbolag AB, Smålandshamnar AB och
Byggebo i Oskarshamn AB har stor påverkan på kommunkoncernens ekonomi.

Konsekvenser för barn och unga
Ett bra resultat för kommunen kan innebära positiva konsekvenser för barn och unga såsom
möjligheten att investera i deras framtid.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-03-21, föreslår ekonomiavdelningen enligt följande:
- Årsredovisning för Oskarshamns kommun för år 2021 fastställs.
- Resultatet för år 2021 medger en avsättning till resultatutjämningsreserven med 28,7 mnkr.
Kommunstyrelsen föreslår, 2022-03-22, § 64, beslut enligt förslaget från kommunstyrelsen.

Dagens sammanträde
Caroline Liljebjörn, Certifierad kommunal revisor ,PwC, medges rätt att informera om Granskning av
årsredovisningen tillsammans med kommunrevisor Berndt Karlsson. Granskningen syftar till att ge
revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med
lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige
beslutat.
Granskningen ska besvara följande frågor:
- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och
den ekonomiska ställningen?
- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk
hushållning?
- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 58 fortsättning
Rekommendationer med utgångspunkt från granskningen:
- Fortsätta det påbörjade arbetet med årsredovisningen avseende förvaltningsberättelse samt
övriga delar.
-

Utveckla redovisningen av hyres-/leasingavtal samt bidrag från Migrationsverket.

-

Fortsätta anpassningen till god redovisning avseende exploateringsprojekt.

-

Se över och stärka rutinerna för klassificering av statsbidrag samt för periodisering av
kundfakturor till kommande bokslut.

Andreas Erlandsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige
beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-03-21, ekonomiavdelningen
Årsredovisning Oskarshamns kommun 2021
Kommunstyrelsen, 2022-03-22, § 64
Rapport: Granskning av årsredovisning 2021
Rapport: God ekonomisk hushållning 2021
Presentation Årsredovisningsgranskning 2021

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunens revisorer
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningar

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Sida 9

Dnr KS 2022/000464-1

Revisionsberättelse för 2021 års verksamhet
Kommunfullmäktiges beslut
Revisionsberättelse för år 2021 års verksamhet läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendet
Kommunens revisorer, som är utsedda av kommunfullmäktige, har granskat den verksamhet som
bedrivs av kommunstyrelsen och nämnderna. Genom de utsedda lekmannarevisorerna har också
verksamheten i kommunens bolag granskats.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, enligt av kommunfullmäktige fastställt
revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts
med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning.
Resultatet av granskningen redovisas i revisionsberättelsen för 2021 års verksamhet.

Ärendets behandling
Kommunfullmäktiges presidium föreslår, 2022-04-04, att revisionsberättelse för 2021 års verksamhet
läggs med godkännande till handlingarna.

Dagens sammanträde
Berndt Karlsson, kommunrevisionen, redogör för revisionsberättelsen för 2021 års verksamhet.
Revisorerna bedömer att styrelsen och nämnderna har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande och att
styrelsens och nämndernas interna kontroll varit tillräcklig.
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse, nämnder och den gemensamma
nämnden för hjälpmedelsverksamheten ansvarsfrihet och att kommunstyrelsens årsredovisning för
år 2021 godkänns.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kommunfullmäktiges presidium och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Skrivelse, KF-presidium, 2022-04-04
Revisionsberättelse 2021 Oskarshamns kommun
Bilaga- Revisionsberättelser och granskningsrapporter

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunens revisorer
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2022/000465-1

Prövning av ansvarsfrihet för ledamöter i
kommunstyrelsen och i nämnderna 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen, nämnderna, den gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten och de
enskilda ledamöterna i dessa organ beviljas, i enlighet med revisorernas tillstyrkande, ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2021.

Ärendets behandling
Kommunfullmäktiges presidium föreslår i skrivelse, 2022-04-04, att kommunstyrelsen, nämnderna,
den gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten och de enskilda ledamöterna i dessa
organ beviljas, i enlighet med revisorernas tillstyrkande, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

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

Beslutsunderlag
Skrivelse, KF-presidium, 2022-04-04

Skickas till
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet i Kalmar län
Kommunens revisorer

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2022/000327-1

Budgetöverföringar driftprojekt och resultatenheter
2021-2022
Kommunfullmäktiges beslut
1. Enligt föreliggande förslag överförs budget för pågående fleråriga driftprojekt med 1 100 tkr från
år 2021 till 2022.
2. Enligt föreliggande förslag överförs budget för resultatenheter med 3 900 tkr från år 2021 till
2022.
3. Finansieringen sker med kommunfullmäktiges budget för resultatenheternas regleringspost med
5 000 tkr.

Ärendet
Regleringspost för budgetöverföringar gällande driftsprojekt och resultatöverföring uppgår för år
2022 till 5.000 tkr. Budgetöverföring får enligt ekonomi- och verksamhetsstyrningsreglerna göras
mellan åren för fleråriga driftsprojekt där en budget tidigare har fastställts av kommunfullmäktige och
som har påbörjats enligt plan. Överföringsbeslut fordras av kommunfullmäktige.
Driftprojektöverföring:
 Förbättrad språkkompetens, 800 tkr
 Inscanning bygglovshandlingar, 300 tkr
Resultatöverföring:
 Samhällsbyggnadskontoret, 700 tkr
 Bildningsförvaltningen, 1.800 tkr
 Centralt, 1.400 tkr
Konsekvenser för barn och unga
I underlaget saknas en särskild redovisning av konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-03-16, från ekonomiavdelningen föreslås följande:
-

Enligt föreliggande förslag överförs budget för pågående fleråriga driftprojekt med 1 100 tkr från
år 2021 till 2022.

-

Enligt föreliggande förslag överförs budget för resultatenheter med 3 900 tkr från år 2021 till
2022.

-

Finansieringen sker med kommunfullmäktiges budget för resultatenheternas regleringspost med
5 000 tkr.

Kommunstyrelsen föreslår, 2022-03-22. § 66, beslut enligt förslaget från ekonomiavdelningen.

Dagens sammanträde
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar bifalla detta.
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 61 fortsättning

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-03-16
Bilaga, Sammanställning Budgetöverföring drift 2021 till 2022
Kommunstyrelsen, 2022-03-22, § 66

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Förvaltningsekonomen, kommunstyrelsens verksamheter
Samhällsbyggnadsnämnden
Bildningsnämnden

Justerarsignaturer
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Dnr KS 2022/000389-2

Detaljplan för del av Djurhult 1:5 med flera fastigheter,
Kvastmossen logistik- och företagspark
Kommunfullmäktiges beslut
Upprättad detaljplan för del av Djurhult 1:5 med flera fastigheter, Kvastmossen logistik- och
företagspark antas.

Reservation
Mathias Karlsson (L), Karl-Erik Gustavsson (L), Pontus Welin (L) och Johanna Wyckman (L)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Mathias Karlssons (L) yrkanden.

Ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en logistik- och företagspark i södra delen av staden.
Planen var granskning under september och oktober 2021. Under granskningen inkom synpunkter
främst kring dagvattenhantering, miljö- och naturvärden. Kommunen har även efter granskningen
låtit upprätta ett särskilt PM kring åkergrodan (fridlyst) för att utreda och säkerställa att den inte
skadas av planförslaget. Inkomna yttranden från granskningen med kommunens svar finns att läsa i
granskningsutlåtandet.
Under granskningstiden fick kommunen ett positivt domslut från mark- och miljödomstolen kring
tillståndsansökan om vattenverksamhet.

Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-08, § 19
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-03-08, § 19, att godkänna detaljplan för del av Djurhult
1:5 m.fl. fastigheter, Kvastmossens logistik- och företagspark med tillhörande handlingar samt att
överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.
Konsekvenser för barn och unga
Hänvisning till SBN 2022-03-08, § 19:
Detaljplanen bedöms inte ha negativ påverkan på barn och ungas rätt att leva och utvecklas i ett
säkert och tryggt Oskarshamn. Planområdet ligger på ett tryggt avstånd till resten av staden och
utanför viktiga målpunkter för barn och unga vilket gör att området inte är en naturlig del av barn och
ungas vardagsmiljö.
Se också bifogad barnchecklista i bilaga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-03-17, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås att upprättad
detaljplan för del av Djurhult 1:5 med flera fastigheter, Kvastmossen logistik- och företagspark antas.
Kommunstyrelsen beslutar 2022-03-22, § 67, enligt förslaget från kansli- och utvecklingsenheten.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 62 fortsättning

Dagens sammanträde
Marie Holmgren (S), Lucas Lodge (M), Jan Johansson (SD) och Magnus Larsson (C) yrkar bifall till
förslaget från kommunstyrelsen.
Mathias Karlsson (L) yrkar i första hand på att ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden
med motivet att komplettera ärendet med en bredare utredning av hur fiskelivet och smolt påverkas
nedströms i bland annat Smältevik och angränsande natura-2000 område.
Mathias Karlsson (L) yrkar i andra hand på att ärendet bordläggs i kommunfullmäktige fram till dess
att mark- och miljööverdomstolen har tagit ställning i frågan om prövningstillstånd.
Ordföranden meddelar att först ska Mathias Karlssons (L) yrkande om återremittering av ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden prövas. Kommunfullmäktige godkänner detta.
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat att avslå
Mathias Karlssons (L) yrkande om återremittering av ärendet till samhällsbyggnadsnämnden.
Votering begärs och verkställs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
Ja-röst för avslag till Mathias Karlssons (L) yrkande om återremittering.
Nej-röst för bifall till Mathias Karlssons (L) yrkande om återremittering.
Med 42 ja-röster och 4 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå Mathias Karlssons (L)
yrkande om återremittering. Omröstningsresultatet framgår av sidan 15.
Därefter meddelar ordföranden att Mathias Karlssons (L) andrahandsyrkande om bordläggning ska
prövas. Kommunfullmäktige godkänner detta.
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat att avslå
Mathias Karlssons (L) andrahandsyrkande om bordläggning innebärande att ärendet ska avgöras
idag.
Avslutningsvis ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.

Justerarsignaturer
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-04-11

Sida 15

§ 62 fortsättning

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kansli- och utvecklingsenheten, 2022-03-16
SBN, 2022-03-08, § 19
Plankarta
Planbeskrivning
Barnchecklista
Dagvattenutredning
Geotekniskt PM
Illustrationer sektioner
MKN Applerumsån
Naturvärdesinventering
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Miljökonsekvensbeskrivning
Riskbedömning
Översvämningskartering
Artskyddsutredning
Kommunstyrelsen, 2022-03-22, § 67

Skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Resultat av votering § 62 Detaljplan för del av Djurhult 1:5 med flera fastigheter,
Kvastmossen logistik- och företagspark
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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
X
X
X
X
X
X
X
X
X

s

Elin Sejnehed

Berth Karlsson
Patrik Wahlström
Monica Svensson

Stefan Pettersson

Andreas Bäckström

Linda Ernström
Marie-Louise Svensson

Avst

Frånv

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Dnr KS 2019/000999-4

Svar på motion nr 21/19- Dags att satsa på våra unga
vuxna
Kommunfullmäktiges beslut
Motion nr 21/9 besvaras med hänvisning till yttrandet.

Ärendet
Johanna Wyckman (L) lämnade 2019-11-29 in motion 21/19 Dags att satsa på våra unga vuxna!
Johanna Wyckman (L) framhåller att det saknas riktade insatser för ungdomar 19-25 år och att det
är viktigt att även dessa ungdomar får inflytande, känner sig delaktiga i samhället och att vi satsar på
dem. Johanna Wyckman (L) föreslår att en plan för ett strukturerat och långsiktigt arbete med unga
vuxna tas fram för att klara demografiutmaningen och att unga i målgruppen känner att de bidrar till
utvecklingen av Oskarshamns framtid.

Yttrande
Oskarshamns kommun har 1 896 ungdomar 19-25 år (SCB 2020-11-30), 7% av totalt antal
medborgare.
Ålder
Män
Kvinnor Totalt
årets
slut
19
147
150
297
20
129
105
234
21
146
113
259
22
125
111
236
23
136
124
260
24
177
132
309
25
184
117
301
1 044
852
1 896
Faktorer som vi bedömer är viktiga för denna målgrupp är ett rikt kultur- och fritidsutbud samt
arbetstillfällen. Inom kulturen pågår dialoger om hur målgruppen kan stärkas som producent och
konsument av kultur. Inom fritid har Oskarshamns kommun prioriterade föreningsbidrag och särskilt
aktivitetsstöd till föreningar med medlemmar i åldern upp till 25 år. En viktig insats som ger barn och
unga möjlighet till en meningsfull fritid.
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Arbetsmarknad
Med Oskarshamn kommuns starka näringsliv, bland annat tillverkningsindustrin, så arbetar
Teknikcollege i Oskarshamn för att attrahera ungdomar att satsa på gymnasiestudier som leder till
arbete och samtidigt visar på goda framtidsmöjligheter för ungdomar i Oskarshamns kommun.
Engagerade företag tillsammans med Oskarshamns kommun gör många insatser för att finna sina
framtida välutbildade medarbetare och samtidigt visa på attraktiva arbetsplatser i Oskarshamn.
Vidare erbjuder Oskarshamns kommun via Nova möjligheter för Oskarshamnsungdomar att studera
på hemmaplan och därmed också ökade möjligheter att stanna kvar efter utbildningen med arbete i
Oskarshamn. Oskarshamns kommun erbjuder hela program som sjuksköterskeprogrammet och
försskollärarprogrammet samt flera arbetsmarknadsefterfrågade YH-utbildningar. Därutöver
tillhandahålls fristående högskolekurser inom en rad olika inriktningar och öppna föreläsningar.
Inkomster- Medelvärde för inkomsttagare 20-24 år, tkr år 2019 Sveriges kommuner
Arbetsmarknadsenhetens samverkan med Arbetsförmedlingen och den gemensamma
överenskommelsen med regeringskansliet – DUA, Delegationen för unga och nyanlända till arbete
sätter stort jobbfokus på målgruppen unga upp till 25 år. Trots pandemiåren, som inte minst
drabbade våra gymnasie- och högskoleungdomar, så har målgruppen arbetslösa ungdomar som har
fått jobb ökat. Under år 2021 fick 352 arbetslösa ungdomar i Oskarshamn ett lönearbete.
En annan viktig insats för målgruppen är det särskilda fokus och stöd som läggs på kommunens
ungdomar som av olika anledningar inte började ett gymnasium (hemmasittare), hoppade av eller
har funderat på att hoppa av gymnasiet. Ett flerårigt upparbetat samarbete mellan gymnasiet och
arbetsmarknadsenheten finns inom det kommunala aktivitetsansvaret KAA, där individuella insatser
sätts in för att stötta ungdomar främst till studier men även matchning mot egen utveckling och
försörjning. Med stöd av en statlig satsning och kommunala resurser, så har också denna
ungdomsmålgrupp erhållit extra stöd och anställningsmöjligheter.
Sammantagna utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser i Oskarshamns kommun skapar därmed
fokus och förutsättningar för våra barn och ungdomar att få en bra start på väg in i vuxenlivet, med
goda möjligheter till egenförsörjning.

Pågående arbete med unga kommunutvecklare
Beslut som rör unga kräver kunskap om unga. Unga kommunutvecklare bidrar med att öka
kommunens kunskap om ungas livssituation och ger ett ungdomsperspektiv på kommunens
utvecklingsarbete. Att ta tillvara på ungas engagemang och innovationskraft genom att unga
kommunutvecklare arbetar med olika utvecklingsfrågor gynnar kommunen samt ökar ungas
delaktighet och inflytande i samhället.
Oskarshamns Kommun hade under slutet av 2020 två ungdomar i berörd målgrupp anställda som
Unga kommunutvecklare. (KS 2020-09-29 §224 Pilot- Unga kommunutvecklare)
Kommunfullmäktige (KF 2020-04-06 §70) gav kommunstyrelsen i uppdrag att utreda ett införande av
unga kommunutvecklare utifrån resultatet i LUPP 2018. Kommunstyrelsen (KS 2021-04-13 §78)
beslutade att inrättar 4 tjänster som unga kommunutvecklare under hösten 2021. I december 2021
anställdes 4 Unga kommunutvecklare i samarbete med Samhällsprogrammet, Oscarsgymnasiet.
Det pågående arbetet med unga kommunutvecklare kommer att utvärderas och överlämnas till
kommunstyrelsen. Inom ramen för den utvärderingen kan kommunen också belysa hur ett sådant
arbete skulle kunna anpassas för andra åldrar. Unga kommunutvecklare i andra målgrupper skulle
exempelvis kunna bidra till en bredare kontaktyta för att på så sätt möjliggöra för kommunen att få
ökad kunskap om unga vuxnas livssituation och delaktighet i kommunen.
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Sammanfattning
Oskarshamns kommun gör olika insatser för att unga vuxna mellan 19 och 25 år ska ha
förutsättningar för att bo, leva och verka i kommunen. Arbetet behöver ständigt utvecklas i ett nära
samarbete mellan olika förvaltningar i kommunen och med externa parter. Därför tror vi inte att en
plan är rätt väg fram. Arbetet är kommunövergripande och bör ske genom dialog med unga och med
olika parter. Motionen föreslås därför besvaras med hänvisning till yttrandet.

Konsekvenser för barn och unga
Detta avsnitt med konsekvensbedömning är en del i att säkerställa att barn och ungas rättigheter
tillgodoses i Oskarshamns kommun enligt Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om
barnets rättigheter. Beslutet om att införa avsnittet togs av kommunfullmäktige 2020-06-08, § 86
Svaret på motionen baseras på ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv. Beslutet om svar på
motionen har ingen direkt påverkan på barn och unga under 18 år. Beslutet om Oskarshamns
kommun ska ta fram en plan eller inte, bedöms inte heller ha några direkta konsekvenser för barn
och unga.
De enskilda insatser som Oskarshamns kommun gör riktat mot unga vuxna i åldern 19-25 år kan
dock ha olika former av påverkan på barn och unga.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, ungdomssamordnaren och förvaltningschef KLF
Motion nr 21/19
Kommunstyrelsen, 2022-03-22
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Dnr KS 2022/000422-2

Uppdrag att besvara medborgarförslag nr 6/22 - Måla
ett motiv på det södra vattentornet
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag nr 6/22 översänds till bildningsnämnden för beslut och besvarande.

Ärendet
Medborgarförslag nr 6/22 med rubriken ”Måla ett motiv på det södra vattentornet” inkom till
kommunen 2022-03-23.
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, 2022-04-04 att medborgarförslag nr 6/22 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
Kommunfullmäktiges presidium, 2022-04-04
Medborgarförslag 6/22

Skickas till
Bildningsnämnden
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Dnr KS 2022/000457-2

Uppdrag att besvara medborgarförslag nr 7/22 Vändningsmöjlighet på gångväg Middelfartsvägen
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag nr 7/22 översänds till tekniska nämnden för beslut och besvarande.

Ärendet
Medborgarförslag nr 7/22 med rubriken ”Vändningsmöjlighet på gångväg vid Middelfartsvägen”
inkom till kommunen.
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, 2022-04-04 att medborgarförslag nr 6/22 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
Kommunfullmäktiges presidium, 2022-04-04
Medborgarförslag nr 7/22

Skickas till
Tekniska nämnden
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Dnr KS 2022/000331-3

Val av ny ledamot i stiftelsen Sjöfartshotellet
Kommunfullmäktiges beslut
1. Anette Öckerwall (L) beviljas begärda entledigande som ledamot i stiftelsen Sjöfartshotellet.
2. Ärendet tas upp igen vid kommunfullmäktiges kommande sammanträde.

Ärendet
Ny ledamot i stiftelsen Sjöfartshotellet ska väljas efter Anette Öckerwall (L) som har avsagt sig
uppdraget.
Liberalerna meddelar att ingen ny nominering föreligger till dagens sammanträde.
Enligt stiftelseurkunden § 5, är det stiftelsens styrelse som inom sig varje år utser ordförande och
vice ordförande.

Ärendets behandling
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår 2022-04-04, att Anette Öckerwall (L) beviljas begärda
entledigande som ledamot i stiftelsen Sjöfartshotellet.

Dagens sammanträde
Ordföranden ställer proposition på förslaget från valberedningen samt att ärendet tas upp igen vid
kommunfullmäktiges kommande sammanträde och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla
detta.

Beslutsunderlag
Avsägelse Anette Öckerwall (L)

Skickas till
Anette Öckerwall
Stiftelsen Sjöfartshotellet
Liberalerna

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-04-11
§ 67

Sida 23

Dnr KS 2022/000362-2

Rapport från Socialnämnden- sammanställning ej
verkställda beslut inom 3 månader period 4 oktober december 2021 (SoL) (LSS)
Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten från Socialnämnden över ej verkställda beslut inom tre månader för perioden oktoberdecember 2021 inom SoL och LSS noteras som anmäld.

Ärendet
Socialnämnden beslutade 2022-02-23, § 17, att rapport över ej verkställda beslut inom tre månader
för oktober – december 2021 läggs till handlingarna.
Kommunen ska under fyra perioder för 2021 rapportera till inspektionen för vård och omsorg (IVO)
om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts inom tre månader efter beslut.
Kommunen ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts
på nytt inom 3 månader.
Rapporten avser perioden 4, oktober – december 2021.

SoL- Socialtjänstlagen
Inom SoL är det tolv beslut som har rapporterats som ej verkställda inom tre månader.
Samtliga beslut avser särskilt boende, varav fem är verkställda, en är avliden och fem har fått
erbjudande, men tackat nej och är efter ny bedömning kvar i kön. En väntar på erbjudande.

LSS- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Inom LSS är det fyra beslut som rapporterats som ej verkställda inom tre månader.
Tre beslut avser bostad med särskild service varav en har tackat nej är efter ny bedömning kvar i
kön, en har tackat ja men ej flyttat in på boendet och en väntar på erbjudande. Ett beslut avser
stödfamilj som fått erbjudande, men tackat nej och är kvar i kön.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-03-16, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås att rapporten från
Socialnämnden över ej verkställda beslut inom tre månader för perioden oktober-december 2021
inom SoL och LSS noteras som anmäld.
Kommunstyrelsen föreslår, 2022-03-22, § 79, beslut enligt förslaget från kansli- och
utvecklingsenheten.

Dagens sammanträde
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige
beslutar bifalla detta.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kansli- och utvecklingsenheten, 2022-03-16
Bilagor: SN 2022-02-23, § 17, med tillhörande bilagor

Skickas till
Socialnämnden
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Dnr KS 2022/000363-2

Rapport från Socialnämnden över ej verkställda beslut
inom 3 månader för perioden oktober - december 2021
inom IFO
Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten från Socialnämnden över ej verkställda beslut inom tre månader för perioden oktoberdecember 2021 inom IFO noteras som anmäld.

Ärendet
Kommunen ska under fyra perioder 2021 rapportera till inspektionen för vård och omsorg (IVO) om
beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts inom tre månader efter beslut. Kommunen ska på
motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre
månader.
För perioden oktober – december 2021 rapporterar Socialnämnden, 2022-02-23, § 20, att det inte
finns några ej verkställda beslut att rapportera gällande IFO.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-03-17, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås att rapporten från
Socialnämnden över ej verkställda beslut inom tre månader för perioden oktober-december 2021
inom IFO noteras som anmäld.
Kommunstyrelsen föreslår, 2022-03-22, § 80, beslut enligt förslaget från kansli- och
utvecklingsenheten.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kansli-och utvecklingsenheten, 2022-03-17
Socialnämnden 2022-02-23, § 20

Skickas till
Socialnämnden
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Dnr KS 2022/000241-1

Eventuella tilläggsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden meddelar att inga tilläggsärenden föreligger vid dagens sammanträde.
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Dnr KS 2022/000402-1

Interpellation ställd till kommunstyrelsens 1.a vice
ordförande Lucas Lodge (M)
Jan Johansson (SD) medges rätt att ställa en interpellation till kommunstyrelsens 1.a vice
ordförande Lucas Lodge (M) angående idrottsparken vid Arena Oskarshamn.
I interpellationen framförs följande:
”2004 byggdes idrottsparken i Oskarshamn om och fick namnet Arena Oskarshamn. Bl.a gjorde man
aktiviteter för friidrott, fotboll och bandy på samma yta, alltså på ursprungliga gräsmattan. 2004 var
inte bandy och fotboll så stora som dom är idag så klubbarna accepterade lösningen. Den klubb
som drabbades mest var Oskarshamns Sportklubb som fick sin anläggning styckad som medförde
att kastgrenar inte kunde genomföras på konstgräset som lades där eftersom kylrör för att tillverka is
byggdes ner i marken. OSK fick en provisorisk träningsyta mellan Arenan och tennishallen där
kastgrenar kunde genomföras. Dock försvann möjligheten att arrangera större tävlingar för klubben
eftersom den provisoriska kastplanen inte höll måttet. OSK drabbades ekonomiskt av detta. För dom
andra klubbarna, OBS och OAIK är läget annorlunda idag. Bandyn behöver is så fort som möjligt på
hösten för att inte tappa träningstid till konkurrenterna Dessutom kan inte klubben göra någon större
ungdomssatsning. Risken är uppenbar att OBS tvingas lägga ner verksamheten inom en snar
framtid. Att isen kan läggas först i slutet av november beror på att OAIK som ligger i Div. 1 serien
spelar sina sista matcher i slutet av november Till saken hör också att OAIK vill ha Arena
Oskarshamn som konstgräsplan under hela året, inte bara begränsat till perioden mars/november.
Oberoende på var den nya hockeyarenan byggs måste rådande problem lösas för dom berörda tre
klubbarna.
Så min fråga blir då till kommunalrådet Lukas Lodge -Hur tänker Du lösa detta så att samtliga
berörda klubbar kan utföra sina idrotter på en optimal nivå?”
Lucas Lodge (M) lämnar följande skriftliga svar:
”Först vill jag börja med att förklara hur sportanläggningen har fått den formen som den har i dag.
Sportanläggningen byggdes upp under åren 2004-2006. 2004 stod ishallen klar efter renovering och
2006 var ombyggnationerna på Idrottsparken med fotboll, bandy och friidrott klara samtidigt som den
nya simhallen förklarades färdigställd. Under hösten 2006 invigdes hela anläggningen och den fick
namnet Arena Oskarshamn. Olyckligtvis hamnade Oskarshamns SK i kläm i detta läge då gräsytan
på fotbollsplanen försågs med kylrör och konstgräsmatta. I och med detta gick det inte längre att
bedriva kastgrenarna spjut, diskus och slägga. Kommunens ambition var att hitta en ny yta för
kastgrenarna på annan plats. Dock ville inte föreningen vid detta tillfälle dela upp sin verksamhet på
två platser utan valde att vara kvar nära löparbanorna. Efter något år blev sedan lösningen att
kommunen sa upp en del av tennisklubbens arrende och byggde en mindre kastplan mellan
löparbanorna och tennishallen. Tyvärr var det inte möjligt att få ut full längd på kastplanen (95 m)
utan den slutade på ca 60 m samt att ansatsbanan kortades något. Detta medförde att föreningen
fick en träningsyta så att ungdomstävlingar fortsatt kunnat arrangeras. Detta var ingen provisorisk
lösning som det stod i interpellationen utan har sedan dess varit den permanenta kastplanen i
Oskarshamn. Detta kanske inte är en optimal lösning, man kanske ska ta upp diskussionen som
fördes 2006 med att dela upp OSKs verksamhet på två platser?
Vad gäller den kombinerade fotbolls- och konstfrusna isbanan som stod klar hösten 2006 så
används den för både fotboll och bandy matcharena. Ambitionen var 2006 och är fortfarande att den
är isbeklädd från 1 november och som längst tills mitten på mars. Startdatumet är svårt att exakt
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fastställa då temperatur, väder och vind är faktorer som är avgörande för när spolningen kan
påbörjas. Första åren var det mycket diskussioner med fotbollsföreningarna i kommunen som ville
komma åt konstgräsplanen på försäsongen som är mellan januari och mars. De var då hänvisade till
grusplanerna då Arenans konstgräsplan var kommunens enda konstgräsplan vid tillfället. Lösningen
till detta blev att Oskarshamns AIK med hjälp av Oskarshamns kommun beslutade att anlägga
ytterligare en konstgräsplan vid Ernemaranläggningen, planen stod klar 2012 och har sen dess
använts av alla kommunens fotbollsföreningar när konstgräsplanen vid Arenan fungerar som
bandyplan. Alltså finns det alltid numera minst 1 vinteröppen konstgräsplan att bedriva
fotbollsverksamhet på i vår kommun.
Senaste säsongerna har vissa problem dykt upp när det har varigt dags att spola isbanan inför
bandysäsongen och det beror på några saker. 2006 spelade fotbollsföreningarna enbart i
Smålandsserierna och både IFK och AIK låg i division 4. Detta innebar att säsongerna brukade
(inklusive ett eventuellt kvalspel) sluta i mitten på oktober. Var det sedan rätt väderförutsättningar så
spolades isen upp och var klar i början på november. Bandyn hade sedan seriepremiär andra
veckan i november. Numera är AIK ett elitlag som spelar i division 1 där serien nu slutar första
veckan i november och blir det kvalspel som för två år sedan så är fotbollen först färdigspelad i
mitten på november. Visst är detta problematiskt då isen sedan ska spolas upp och är då klar i slutet
på november, alltså efter det att bandyserierna startat. Så numera gäller det att förutom
väderförutsättningarna ta hänsyn till eventuellt kvalspel i fotboll. Att jämföra med senaste säsongen
är inte helt rättvis eftersom fotbollssäsongen slutade extra sent, men detta berodde på att serierna
senarelades på grund av pandemin och därmed var det is först i början på december. Så länge vi
har en huvudarena som används av både fotboll och bandy samtidigt som vi har elitlag som spelar
långa säsonger så kommer det att vara svårt att tillmötesgå båda idrotternas önskemål.
Just nu är vi mitt uppe i projektering om möjligheterna om en eventuell ny Arena för ishockey. Jag
förespår att en byggnation av en ny arena skulle ha påverkan på flertalet olika föreningar och
idrottsytor så mitt svar på frågan från Jan:
Hur tänker Du lösa så att samtliga berörda klubbar kan utföra sina idrotter på en optimal nivå? Måste
jag svara med en motfråga. Kan vi inte vänta lite med att se vad denna utredning visar för att sedan
gå vidare i dessa diskussioner?”
---------------------------------------------Jan Johansson (SD) tackar för svaret.
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Dnr KS 2022/000242-1

Eventuella frågor och interpellationer
Kommunfullmäktiges beslut
Ordföranden meddelar att inga ytterligare frågor eller interpellationer föreligger vid dagens
sammanträde.
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Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Nedanstående ärenden noteras som anmälda.


KS 2021/000952

Beslut KS- Tillägg till Köpeavtal SH i Småland AB



KS 2021/001258

Beslut KS- Yttrande- SKB:s ansökan om tillstånd till
anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av
använt kärnbränsle och kärnavfall.



KS 2022/000264

Beslut KS- Återrapportering av uppdrag- Redovisning av hur
arbetet med eftergymnasial utbildning, exploaterings- och
företagsetableringar ska organiseras samt redovisning av
uppdrag om Atrinova



KS 2022/000371

Beslut KS- Utredningsuppdrag våren 2022 inför beslut om
särskilda satsningar



KS 2022/000201

Socialnämndens svar på revisionsrapporten



KS 2022/000396

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den
2022-03-22 - Månadsbokslut februari 2022



KS 2022/000473

Fördelning av fasta valkretsmandat i Region Kalmar län



KS 2022/000201

Beslutsexpediering BN 2022-03-30, § 40 - Svar på
revisionsrapport - Granskning av styrmodellen avseende löften
och mätetal
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