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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-05-09
§ 73

Dnr KS 2019/000126-14

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

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 4

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-05-09
§ 74

Sida 5

Dnr KS 2021/000033-1

Val av protokolljusterare
Kommunfullmäktiges beslut
Efter uppropet utser fullmäktige Magnus Larsson (C) och Carina Lind (M) att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll. Justeringen sker digitalt.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-05-09
§ 75

Sida 6

Dnr KS 2022/000036-34

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

93 Val av ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden tas bort från dagordningen då inga
nomineringar föreligger.

-

94 Val av ny ledamot i stiftelsen Sjöfartshotellet tas bort från dagordningen då inga
nomineringar föreligger.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-05-09
§ 76

Sida 7

Dnr KS 2022/000345-2

Årsredovisning 2021 Stiftelsen Forum
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Stiftelsen Forum läggs till
handlingarna.
2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Jäv
Lena Blomander (S), Monica Svensson (S), Josefin Liljegren Johansson (SD), Jan Johansson (SD)
och Connélia Lundin (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Ärendet
Årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Stiftelsen Forum har inkommit till
kommunen.
Kommunfullmäktige har att ta ställning till frågan om att bevilja ansvarsfrihet för den tid revisionen
omfattar.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte få några direkta konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-14, från kommunstyrelsens kansli föreslås följande:
-

Årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Stiftelsen Forum läggs till
handlingarna.

-

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Kommunstyrelsen föreslår, 2022-04-19, § 114, beslut enligt förslaget från kommunstyrelsens kansli.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, KS:s kansli, 2022-04-12
Bilaga: Årsredovisning
Bilaga: Granskningsrapport
KS 2022-04-19, § 114

Skickas till
Stiftelsen Forum

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-05-09
§ 77

Sida 8

Dnr KS 2022/000376-2

Årsredovisning 2021 - Stiftelsen Oskarshamns
Sjöfartshotell
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Stiftelsen Oskarshamns
sjöfartshotell läggs till handlingarna.
2. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Jäv
Åke Nilsson (S), Lucas Lodge (M), Peter Bohman (SD), Joakim Rylin (S) och Marie Holmgren (S)
anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Ärendet
Årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Stiftelsen Oskarshamns Sjöfartshotell
har inkommit till kommunen.
Kommunfullmäktige har att ta ställning till frågan om att bevilja ansvarsfrihet för den tid revisionen
omfattar
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte få några direkta konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-14, från kommunstyrelsens kansli föreslås följande:
-

Årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Stiftelsen Oskarshamns
sjöfartshotell läggs till handlingarna.

-

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Kommunstyrelsen föreslår, 2022-04-19, § 115, beslut enligt förslaget från kommunstyrelsens kansli.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, KS:s kansli, 2022-04-12
Bilaga: Årsredovisning Stiftelsen Oskarshamns Sjöfartshotell
KS 2022-04-19. § 115

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-05-09
§ 77 fortsättning

Skickas till
Stiftelsen Sjöfartshotellet

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 9

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-05-09
§ 78

Sida 10

Dnr KS 2022/000333-2

Årsredovisning 2021 Oskarshamns HamngodsTerminal AB
Kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Oskarshamns Hamngods- och
Terminal AB läggs till handlingarna.

Ärendet
Årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Oskarshamns Hamngods- och
Terminal AB har inkommit till kommunen.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte få några direkta konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-14, från kommunstyrelsens kansli föreslås att årsredovisning,
förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Oskarshamns Hamngods- och Terminal AB läggs till
handlingarna.
Kommunstyrelsen föreslår, 2022-04-19, § 112, beslut enligt förslaget från kommunstyrelsens kansli.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, KS:s kansli, 2022-04-13
Årsredovisning Oskarshamns Hamngods- och Terminal AB
KS 2022-04-19, § 112

Skickas till
Oskarshamns Hamngods-och Terminal AB

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-05-09
§ 79

Sida 11

Dnr KS 2022/000472-2

Årsredovisning Oskarshamns Energi AB 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Oskarshamns Energi AB läggs till
handlingarna.

Ärendet
Årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Oskarshamns Energi AB har inkommit
till kommunen.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte direkt påverka barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-14, från kommunstyrelsens kansli föreslås att årsredovisning,
förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Oskarshamns Energi AB läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsen föreslår, 2022-04-19, § 116, beslut enligt förslaget från kommunstyrelsens kansli.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, KS:s kansli, 2022-04-12
Bilaga: Årsredovisning Oskarshamns Energi AB 2021
KS 2022-04-19, § 116

Skickas till
Oskarshamns Energi AB

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-05-09
§ 80

Sida 12

Dnr KS 2022/000476-2

Årsredovisning 2021 Smålandshamnar AB
Kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Smålandshamnar AB läggs till
handlingarna.

Ärendet
Årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Smålandshamnar AB har inkommit till
kommunen.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-14, från kommunstyrelsens kansli föreslås att årsredovisning,
förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Smålandshamnar AB läggs till
handlingarna.
Kommunstyrelsen föreslår, 2022-04-19, § 110, beslut enligt förslaget från kommunstyrelsens kansli.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, KS:s kansli, 2022-04-13
Årsredovisning Smålandshamnar AB 2021
KS 2022-04-19, § 110

Skickas till
Smålandshamnar AB

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-05-09
§ 81

Sida 13

Dnr KS 2022/000494-2

Årsredovisning 2021 Byggebo AB
Kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Byggebo i Oskarshamn AB läggs till
handlingarna.

Ärendet
Årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelser 2021 för Byggebo i Oskarshamn AB har
inkommit till kommunen
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte få några direkta konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-14, från kommunstyrelsens kansli föreslås att årsredovisning,
förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Byggebo i Oskarshamn AB läggs till
handlingarna.
Kommunstyrelsen föreslår, 2022-04-19, § 108, beslut enligt förslaget från kommunstyrelsens kansli.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, KS:s kansli
Årsredovisning Byggebo i Oskarshamn AB
KS 2022-04-19, § 108

Skickas till
Byggebo AB

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-05-09
§ 82

Sida 14

Dnr KS 2022/000477-2

Årsredovisning 2021 Oskarshamns UTAB
Kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Oskarshamns Utvecklings AB läggs till
handlingarna.

Ärendet
Årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Oskarshamns Utvecklings AB har
inkommit till kommunen.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-14, från kommunstyrelsens kansli föreslås att årsredovisning,
förvaltnings- och revisionsberättelse 2021 för Oskarshamns Utvecklings AB läggs till
handlingarna.
Kommunstyrelsen föreslår, 2022-04-19, § 109, beslut enligt förslaget från kommunstyrelsens kansli.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, KS:s kansli, 2022-04-13
Årsredovisning UTAB
KS 2022-04-19, § 109

Skickas till
UTAB

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-05-09
§ 83

Sida 15

Dnr KS 2022/000454-2

Årsredovisning 2021 Samordningsförbundet i Kalmar
län
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för samordningsförbundet i Kalmar län 2021 godkänns.
2. Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län beviljas ansvarsfrihet för 2021.

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

Ärendet
Årsredovisning 2021 från Samordningsförbundet i Kalmar län samt revisionsberättelse och
revisionsrapport har inkommit.
Som medlem har Oskarshamns kommun att godkänna redovisningen samt att pröva ansvarsfriheten
för styrelsen.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte få konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-03-31, från kommunstyrelsens kansli föreslås följande:
-

Årsredovisning för samordningsförbundet i Kalmar län 2021 godkänns.

-

Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län beviljas ansvarsfrihet för 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-04-03, § 76, beslut enligt förslaget från
kommunstyrelsens kansli.
Kommunstyrelsen föreslår 2022-04-19, § 113, beslut enligt förslaget från kommunstyrelsens
arbetsutskott.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kansli-och utvecklingsenheten, 2022-03-30
Bilaga: Årsredovisning Samordningsförbundet 2021 med tillhörande handlingar
KSAU, 2022-04-03, § 76
KS 2022-04-19, § 113

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-05-09

Sida 16

§ 83 fortsättning

Skickas till
Samordningsförbundet i Kalmar län

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-05-09
§ 84

Sida 17

Dnr KS 2022/000467-2

Årsredovisning Kretslopp Sydost 2021
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning 2021 för Kretslopp Sydost godkänns.
2. Förbundsdirektionen, samt de enskilda ledamöterna i denna, beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.

Jäv
Yvonne Bergvall (S), Per Tingström (KD) och Stefan Pettersson (M) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.

Ärendet
Årsredovisning 2021 och revisionsberättelse med granskningsrapport från Kretslopp Sydost har
inkommit till kommunen. Som medlemskommun i kommunalförbundet ska Oskarshamns
kommunfullmäktige fatta beslut om godkännande av årsredovisningen samt om ansvarsfrihet.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte få några direkta konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-13, från kommunstyrelsens kansli föreslås följande:
-

Årsredovisning 2021 för Kretslopp Sydost godkänns.
Förbundsdirektionen, samt de enskilda ledamöterna i denna, beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.

Kommunstyrelsen föreslår, 2022-04-19, § 111, beslut enligt förslaget från kommunstyrelsens kansli.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, KS:s kansli 2022-04-13
Årsredovisning Kretslopp Sydost 2021
KS 2022-04-19, § 84

Skickas till
Kretslopp Sydost

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-05-09
§ 85

Sida 18

Dnr KS 2022/000509-1

Sammanställning över obesvarade medborgarförslag
t.o.m. 2022-04-14
Kommunfullmäktiges beslut
Sammanställningen över obesvarade medborgarförslag till och med 2022-04-14 noteras som
mottagen.

Ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska obesvarade medborgarförslag redovisas två gånger
per år.
Kommunstyrelsens kansli har sammanställt samtliga obesvarade medborgarförslag till och med
2022-04-14. Då finns det 8 stycken obesvarade medborgarförslag men det finns inget som inte har
besvarats inom ett år.
Tabellen nedan redovisar obesvarade medborgarförslag under åren 2018 – 2022 (vår).

Obesvarade
medborgarförslag
Varav väckta för över
1 år sedan

2018

2019

2020

2021

17

18

10

10

2

0

2

0

Vår
2022
8

0

Konsekvenser för barn och unga
Barn och unga har möjlighet att lämna in medborgarförslag i Oskarshamns kommun. En snabb och
seriös hantering och återkoppling av medborgarförslagen som är skrivna av barn överensstämmer
med andemeningen i barnkonventionen om barns rätt till delaktighet och inflytande. I
sammanställningen finns inget medborgarförslag som inte har besvarats inom ett år, från något barn
eller ungdom.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-14, från kommunstyrelsens kansli föreslås att sammanställningen
över obesvarade medborgarförslag till och med 2022-04-14 noteras som mottagen.
Kommunstyrelsen föreslår 2022-04-19, § 117, beslut enligt förslaget från kommunstyrelsens kansli.

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

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-05-09

Sida 19

§ 85 fortsättning

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-14, KS-kansli
Sammanställning obesvarade medborgarförslag 2022-04-14
KS 2022-04-19, § 117

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-05-09
§ 86

Sida 20

Dnr KS 2022/000510-1

Sammanställning över obesvarade motioner t.o.m.
2022-04-14
Kommunfullmäktiges beslut
Sammanställningen över obesvarade motioner till och med 2022-04-14 noteras som mottagen.

Ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska obesvarade motioner redovisas två gånger per år.
Kommunstyrelsens kansli har sammanställt obesvarade motioner till och med 2022-04-14
Då fanns det 2 obesvarade motioner, varav 1 motion som inte har besvarats inom 1 år från det
datum de väcktes.
Tabellen nedan redovisar obesvarade motioner under åren 2018-2022

2018

2019

2020

2021

Obesvarade motioner:

17

21

16

5

Varav väckta för
över ett år sedan:

9

11

6

1

Våren
2022
2
1

Konsekvenser för barn och unga
Sammanställningen bedöms inte få några direkta konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-14, från kommunstyrelsens kansli föreslås att sammanställningen
över obesvarade motioner till och med 2022-04-14 noteras som mottagen.
Kommunstyrelsen föreslår 2022-04-19, § 118, beslut enligt förslaget från kommunstyrelsens kansli.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-14
Sammanställning obesvarade motioner, 2022-04-14
KS 2022-04.19, § 118

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-05-09

§ 87

Sida 21

Dnr KS 2022/000511-1

Uppföljning och redovisning av ej verkställda
uppdragsbeslut fattade av kommunfullmäktige t.o.m.
2022-04-14
Kommunfullmäktiges beslut
Uppföljningen och redovisningen av ej verkställda uppdragsbeslut fattade av kommunfullmäktige
noteras som mottagen.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-14, § 126, att införa följande nya paragraf i arbetsordningen:
§ 44 Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa beslut av uppdrags- och
verkställighetskaraktär som ej har blivit verkställda. Redovisningen ska innehålla status för
verkställigheten och göras på fullmäktiges sammanträden, en gång under våren och en gång under
hösten.
Mot denna bakgrund föreligger nu en uppföljning och redovisning av ej verkställda beslut av
uppdrags- och verkställighetskaraktär t.o.m. 2022-04-14, som ska redovisas till kommunfullmäktige.
Bifogas: Sammanställning i tabellform.
Konsekvenser för barn och unga
Uppföljningen bedöms inte få några direkta konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-14, från kommunstyrelsens kansli föreslås att uppföljningen och
redovisningen av ej verkställda uppdragsbeslut fattade av kommunfullmäktige noteras som
mottagen.
Kommunstyrelsen föreslår 2022-04-19, § 119, beslut enligt förslaget från kommunstyrelsens kansli.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-14, KS-kansli
Sammanställning 2022-04-14
KS 2022-04-19, § 119

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-05-09
§ 88

Sida 22

Dnr KS 2022/000291-5

Förändrad tidplan återöppnande särskilt boende
Hultgårdsvägen 7, Charlottagården i Misterhult
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att återöppnande av det särskilda
boendet Hultgårdsvägen 7 sker från och med vecka 34.
2. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ge socialnämnden i uppdrag att
öppna sociala verksamheter i Misterhult, så som träffpunkten, under maj månad.

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.
Kommunfullmäktige beslutade därefter, 2022-03-14, § 40, att tidigare beslutad tidplan för
återöppnande av det särskilda boendet Hultgårdsvägen 7, Charlottagården (KF 2021-11-23, § 178)
förlängs till 30 april 2022. Detta mot bakgrund att det tillkommit arbete med projektering och
utförande av framförallt sprinkleranläggningen.

Socialnämnden 2022-04-13, § 40
Socialnämnden har 2022-04-13, § 40, beslutat enligt följande:
-

Information om återöppning Hultgårdsvägen 7 i Misterhult noteras som delgiven.
Återöppning av det särskilda boendet Hultgårdsvägen 7 sker den 2 maj 2022.
Inflyttning av brukare sker successivt från och med vecka 34.

Av beslutet framgår att leverans av exempelvis larm och möbler har försenats samt att personal, på
grund av bland annat uppsägningstider, inte är tillgängliga ännu. Se beslut från socialnämnden i
bifogad bilaga.
Då beslut om återöppnande av Hultgårdsvägen 7 tas av kommunfullmäktige ska socialnämndens
beslut ses som ett förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige och hanteras därefter.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte få några direkta konsekvenser för barn och unga.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-05-09

Sida 23

§ 88 fortsättning

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-19, från kommunstyrelsens kansli, föreslås följande:
-

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att återöppnande av det särskilda
boendet Hultgårdsvägen 7 sker från och med vecka 34.

-

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ge socialnämnden i uppdrag att
öppna sociala verksamheter i Misterhult, så som träffpunkten, under maj månad.

Kommunstyrelsen föreslår, 2022-04-19, § 103, beslut enligt förslaget från kommunstyrelsens kansli.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, KS:s kansli, 2022-04-19
SN 2022-04-13, § 40
KS 2022-04-19, § 103

Skickas till
För åtgärd:
Socialnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-05-09
§ 89

Sida 24

Dnr KS 2020/001189-3

Svar på motion nr 9/20 - En Masterplan för kommande
investeringar
Kommunfullmäktiges beslut
Motion nr 9/20 besvaras med hänvisning till yttrandet från kommunledningsförvaltningen.

Reservation
Karl-Erik Gustavsson (L), Pontus Welin (L) och Johanna Wyckman (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för yrkandet från Pontus Welin (L).
Ingemar Lennartsson (KD), Andreas Englund (KD) och Per Tingström (KD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för yrkandet från Ingemar Lennartsson (KD).

Ärendet
Mathias Karlsson (L) och Ingemar Lennartsson (KD) inkom 2020-12-14 med en motion, ”En
masterplan för kommande invsteringar”. I motionen framförs att kommunen just nu står inför ett antal
förslag till stora investeringar under en relativt kort period och att en masterplan, en övergripande
investeringsplan, som sammanfattar investeringarna utifrån ett framtidsperspektiv, enligt SKR:s
rekommendationer bör tas fram. Motionen föreslår att:
Kommundirektören får uppdraget att ta fram en övergripande investeringsplan. Med underlag som är
uppdaterat, i tid inför arbetet med investeringsbudgeten nästa år.

Yttrande från kommunledningsförvaltningen
Oskarshamns kommun står inför stora investeringar för att kvalitetssäkra medborgarnas välfärd de
kommande åren. T ex arbetar kommunens nämnder och förvaltningar med utredningar av ny
grundskola, arenabyggnation, infrastruktur och vatten- och avloppsförsörjning. Totala
investeringsvolymer som uppgår till miljardbelopp.
För att upprätthålla en god ekonomisk hushållning över tid behöver varje generation bära kostnaden
för den service de själva konsumerar. Med anledning av detta ser kommunledningsförvaltningen
positivt på att införa ett övergripande investerings- och planeringsarbete med tidsperspektiv längre
än den fyraåriga investeringsbudgeten. Detta med syfte att leverera ett tillförlitligt beslutsunderlag
och samtidigt öka insikten om hur investeringen påverkar verksamhetens driftsekonomi. Genom ett
övergripande investerings- och planeringsarbete skapar Oskarshamns kommun bra förutsättningar
för att vara väl förberedd inför framtida investeringar på längre sikt.
Konstruktionen av investerings- och planeringsarbetet behöver utformas av en väl genomförd
avvägning mellan hanterbarhet och beslutsrelevans för att erhålla den översiktliga bild som
efterfrågas på sikt. I takt med att investeringen kommer närmare den ordinarie fyraåriga
investeringsbudgeten behöver beslutsunderlagen bli alltmer detaljerat.
Alla investeringar som kommunen gör utgår ifrån att beslutat kapital investeras för att generera
någon form av nytta i framtiden. Resultatet av en investering kan t ex vara lägre framtida
driftskostnader eller ökad kvalité inom en viss verksamhet. Det viktigaste är att nyttan blir så stor att
den motiverar det satsade kapitalet.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-05-09

Sida 25

§ 89 fortsättning
Alla framtida investeringsprojekt utgår ifrån vilka behov som föreligger hos nämnderna. Alla
investeringar är förenliga med dels direkta kostnader för avskrivning och ränta och i vissa fall även
ökade driftskostnader i form av drift, underhåll och bemanning osv. För kommunen som helhet
innebär större investeringar även en fråga kring finansiering och likviditet. Oskarshamns kommuns
långsiktiga finansiella mål:


Kostnaden för den löpande verksamheten bör inte överstiga 98% av skatteintäkter och de
generella statsbidragen. Det innebär att resultatet bör uppgå till 2% av skatteintäkter och
generella statsbidrag.



Investeringarna för den skattefinansierade verksamheten ska ske utan nyupplåning, dvs
genom självfinansiering. För den taxefinansierade verksamheten ska nyinvesteringar
finansieras via den av fullmäktige beslutade taxan och tidigare års fondering.

Ett övergripande investerings- och planeringsarbete skulle därmed bidra till bättre beslutsunderlag
för såväl politiker som tjänstemän.
Konsekvenser för barn och unga
Svaret på motionen beskriver hur kommunen arbetar med att planera och prioritera investeringar. En
klok planering och process gällande kommunens investeringar är viktigt för barn och unga i
Oskarshamns kommun, särskilt i de mer barnnära verksamheterna.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-14, från kommunledningsförvaltningen, föreslås att motion nr 9/20
besvaras med hänvisning till yttrandet från kommunledningsförvaltningen.
Kommunstyrelsen föreslår 2022-04-19, § 106, beslut enligt förslaget från
kommunledningsförvaltningen.

Dagens sammanträde
Pontus Welin (L) och Ingemar Lennartsson (KD) yrkar bifall till motionen.
Anton Sejnehed (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag ska prövas mot yrkandet från Pontus Welin (L)
och Ingemar Lennartsson (KD). Kommunfullmäktige godkänner denna propositionsordning.
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla
kommunstyrelsens förslag och avslå yrkandet från Pontus Welin (L) och Ingemar Lennartsson (KD).

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2022-04-13
Motion nr 9/20
KS 2022-04-19, § 106

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-05-09
§ 90

Sida 26

Dnr KS 2021/000547-10

Svar på motion nr 6/21 - Se över möjligheterna att
starta en fritidsgård i Fårbo
Kommunfullmäktiges beslut
Motion nr 6/21 besvaras med hänvisning till yttrandet från bildningsnämnden (2022-03-30, § 32).

Ärendet
Magnus Larsson (C) föreslår i en motion, inlämnad 2021-05-27, att bildningsnämnden ska få i
uppdrag att se över möjligheten att starta en fritidsgård i Fårbo med placering i de lediga lokaler som
kommer att finnas i Fårboskolan. Motionären hänvisar till utredningen gällande Figeholmskolan och
Fårboskolan och en kommande organisationsförändring och skriver att en bra fritidssysselsättning
för kommunens barn och ungdomar är viktig för kommunens attraktivitet och att
fritidsgårdsverksamhet är en brist i Fårbo. Motionären menar att det nu är läge att titta på
möjligheten att öppna en fritidsgård i Fårbo och pekar på möjligheten till samarbete med lokala
föreningar och ett genomförande där lokalerna även skulle kunna fungera som föreningslokal för de
lokala föreningarna när det inte är fritidsgårdsverksamhet.
Kommunstyrelsens kansli remitterade motionen till bildningsnämnden som behandlade ärendet vid
bildningsnämndens sammanträde 2021-12-02, § 120, med beslut enligt följande:


Bildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar detta till
kommunstyrelsen som bildningsnämndens yttrande över motion nr 6/21.



Bildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till
bildningsnämndens yttrande.

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-14, § 6, att återremittera ärendet till bildningsnämnden då
det tillkommit information från Fårboskolan om att det inte kommer finnas några lediga lokaler i och
med att man vill använda dessa till annat i skolan.

Yttrande från bildningsnämnden, 2022-03-30, § 32
Förvaltningen anser att motionen är bra och delar synen på mycket av innehållet i den, främst att det
är viktigt att våra barn och ungdomar har en bra fritidssysselsättning. Precis som det också beskrivs
i motionen har det historiskt funnits flertalet föreningsdrivna fritids-/föreningsgårdar i våra
ytterområden. Dessa har fått stöttning av Oskarshamns kommun, men i takt med minskade ideella
krafter har också verksamheten försvunnit. Går vi tillbaka 15-20 år i tiden fanns föreningsdrivna
gårdar på följande orter: Påskallavik, Fårbo, Figeholm, Kristdala, Bockara och Ishult. Senaste åren
har det inte funnits någon kvar, men i början på 2022 startade föreningsgårdarna i Figeholm och
Påskallavik upp sin verksamhet igen.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-05-09

Sida 27

§ 90 fortsättning
Samtidigt ska det sägas att inom de kommunala fritidsgårdarnas verksamhet har det under senare
år hänt mycket positivt i takt med satsningar inom detta område. Nämnas kan bland annat att en ny
fritidsgård startats upp i Kristdala, att Rödsle Fritidsgård har utökat med kvällsöppet och att
Kristinebergs Fritidsgård har fått nya lokaler. Utöver dessa finns Stadsparkens fritidsgård.
I justeringsbudgeten 2022 som beslutas av kommunfullmäktige den 15 november 2021 fanns en
satsning på det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i kommunen. Här beslutades att
en ny ungdomsenhet inrättas inom bildningsnämnden där bland annat fritidsgårdarna ingår. Ett av
uppdragen innebär också att konceptet med en mobil fritidsgård ska utvecklas, vilket kommer vara
ett prioriterat utvecklingsområde inom det systematiska kvalitetsarbetet under 2022. I
sammanhanget kan nämnas att den mobila fritidsgården med de kommunala fritidsledarna fanns på
plats i både Påskallavik och Figeholm under sportlovet och under våren är ytterligare 3 tillfällen
inplanerad på respektive plats.
Att framöver vara närvarande på fler platser i Oskarshamns kommun ser förvaltningen som viktigt.
Av den anledningen fanns också ett utvecklingsområde under 2021 i det systematiska
kvalitetsarbetet, nämligen att nå fler ungdomar än de som besöker fritidsgårdarnas öppna
verksamhet. Pandemin stoppade upp arbetet, men planeringsarbetet pågick och när restriktionerna
släppte flyttade de kommunala fritidsledarna ut verksamheten till Påskallavik och Figeholm under
några kvällar. Detta är en form av mobil lösning som innebär att befintliga resurser riktas om där
behov finns. Här har ungdomarna har via enkäter fått lämna in önskemål på verksamhetsinnehåll.
Även om motionen kring en fritidsgård i Fårbo är bra och det skulle finnas lediga lokaler, vill inte
förvaltningen låsa sig vid just denna plats och lokal. Detta med anledning av det arbete som pågår
kring mobil fritidsgård och det utökade uppdraget där detta ska utvecklas ytterligare, vilket beskrivits
ovan. Sedan kommer givetvis Fårbo vara en plats som omfattas av en mobil lösning om det visar sig
vara en bra plats för den mobila fritidsgården att besöka.
Sedan motionen inkom och den var uppe för behandling i bildningsnämnden 2021-02-02, § 120, har
skolledningen på Fårboskolan lämnat följande kommentarer gällande eventuellt lediga lokaler som
istället behöver tas i anspråk av skolverksamheten:


Lokalerna på fritidshemmet Lammet används idag av kulturskolan och
modersmål/studiehandledning. Vi vill fortsätta att nyttja lokalerna till dessa behov.



Skolsköterskan har ett eget rum på Fårboskolan.



Skolkurator har inget eget rum och använder sig av fritidshemmet lokaler när hen samtalar med
elever.



Ett angränsade rum till fritidshemmet används som skolbibliotek som i dagsläget även nyttjas av
fritidshemmet.



När årskurs 3 kommer till Fårboskolan från Figeholmskolan, förhoppningsvis varannan vecka,
och ska ha sin slöjdundervisning kommer vi att låta dem använda Lammets lokaler de lektioner
de inte har slöjd. För att minska på skolskjutsen ska de kunna stanna hela skoldagen.



Vi har för avsikt att göra om nuvarande årskurs 3:s klassrum till arbetsrum för lärarna, som idag
sitter i ett mycket trångt materielrum eller i kopieringsrummet. Detta är inte en bra arbetsmiljö för
lärarna.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-05-09

Sida 28

§ 90 fortsättning


Bildundervisning ligger idag på övervåningen över idrottshallen. Det finns två mycket branta
trappor upp till salen, en utifrån och en inifrån, utan tillgång till hiss. Elever med fysisk
funktionsnedsättning klarar inte att ta sig upp själva i trapporna. Därav vill vi flytta in
bildundervisningen i fritidshemmet Lammets lokaler som ligger i markplan.

Att bedriva fritidsgård i samma lokaler som skolan har verksamhet i under dagarna är problematiskt.
Det innebär merarbete för båda verksamheterna gällande att plocka fram och ta undan material. De
olika verksamheterna har också olika behov av material, utrymme och möblering.
Konsekvenser för barn och unga
Enligt beslut i bildningsnämnden, 2022-03-30, § 32:
Bedömningen är att barn och unga i hela kommunen kommer påverkas positivt av att utveckla en ny
ungdomsenhet och att konceptet kring mobila fritidsgårdar utvecklas ytterligare.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-13, från kommunstyrelsens kansli föreslås att motion nr 6/21
besvaras med hänvisning till yttrandet från bildningsnämnden (2022-03-30, § 32).
Kommunstyrelsen föreslår 2022-04-13, § 107, beslut enligt förslaget från kommunstyrelsens kansli.

Dagens sammanträde
Magnus Larsson (C) yrkar enligt följande:
- Motion nr 6/21 besvaras med hänvisning till yttrandet från bildningsnämnden (2022-03-30, § 32).
- Kommunfullmäktige ger bildningsnämnden i uppdrag att utreda en öppning av en kommunal
fritidsgård i Fårbo i enlighet med motionens intentioner. Utredningen ska titta på möjligheter i både
kommunägda lokaler och andra tänkbara lokaler.
Ordföranden konstaterar och meddelar att yrkandet från Magnus Larsson (C) inte kommer att tas
upp för behandling då yrkandet inte har stöd i motionen. En ny motion behöver i så fall lämnas in.
Anton Sejnehed (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige
beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, KS:s kansli, 2022-04-13
Bildningsnämnden, 2022-03-30, § 32
Kommunfullmäktige, 2022-02-14, § 6
Bildningsnämnden 2021-12-02, § 120
Motion nr 6/21
KS 2022-04-13, § 107

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-05-09

Sida 29

§ 90 fortsättning

Skickas till
För kännedom:
Bildningsnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-05-09
§ 91

Sida 30

Dnr KS 2022/000448-1

Investerings-och exploateringsbudget 2023-2026
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudget 2023-2026 fastställs enligt
Socialdemokraternas och Moderaternas förslag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att exploateringsbudget 2023-2026 fastställs enligt
Socialdemokraternas och Moderaternas förslag.
3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om användning av
medel inom kategorin ”Särskilda satsningar”.
4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en modell för hur
invånare ska kunna vara med och påverka inom ramen för objektet ”Medborgarbudget för
utveckling och mindre orter och stadsdelar”.
5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en modell för hur
arbetet med strategiska hållbarhetsåtgärder ska ske inom ramen för objektet ” Strategiska
hållbarhetsåtgärder”.
6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får besluta om hur medel inom ramen för
objektet ”O-ringen 2022” får användas samt omfördela medlen mellan de av kommunfullmäktige
fastställda grupperingarna.
7. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får besluta om hur medel inom ramen för
objektet ”Bredband” får användas samt omfördela medlen mellan de av kommunfullmäktige
fastställda grupperingarna.
8. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får besluta om hur medel inom ramen för
objektet ”Dagvattenanläggning” får användas samt omfördela medlen mellan de av
kommunfullmäktige fastställda grupperingarna och nämnderna.
9. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen äger rätt att omfördela medel från befintliga
investerings- och exploateringsobjekt till nya investerings- och exploateringsobjekt upp till 3 000
000 kronor per objekt.
10. Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen äger rätt att besluta om hur medel för
objekten ”Detaljplan nytt bostadsområde 2 Figeholm/Påskallavik”, ”Detaljplan nytt
bostadsområde 3” och ”Detaljplan nytt bostadsområde 4” och ”Detaljplan nytt bostadsområde 4”
ska användas.
11. Kommunfullmäktige beslutar att Bildningsnämnden äger rätt att besluta om hur medel för
objekten ”Investeringar föreningar” används och vid beslut ska medel överföras från objektet till
fastighetsägaren. Bildningsnämnden kan delegera beslutet.
12. Kommunfullmäktige beslutar att Bildningsnämnden efter samråd med Tekniska nämnden ska
besluta hur medel inom objektet ”Fler förskoleplatser” används.
13. Kommunfullmäktige beslutar att Bildningsnämnden äger rätt att omfördela medel mellan
befintliga investeringsobjekt, samt omfördela medel till nya investeringsobjekt inom ramen för
grupperingen ”Övrigt 1, Bildningsnämnden”.
14. Kommunfullmäktige beslutar att Socialnämnden får i uppdrag att besluta om användning av
medel inom grupperingen ”Övrigt 1, Socialnämnden”.
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Reservationer
Mattias Bäckström Johansson (SD), Michael Erlandsson (SD), Peter Bohman (SD), Nils Erik
Jonsson (SD), Leif Axelsson (SD), Jan Johansson (SD), Marie- Louise Svensson (SD), Chahanna
Olsson (SD) och Josefin Liljegren Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Sverigedemokraternas förslag till investerings- och exploateringsbudget 2023-2026..
Karl-Erik Gustavsson (L), Pontus Welin (L) och Johanna Wyckman (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Liberalernas och Kristdemokraternas förslag till investerings- och exploateringsbudget
2023-2026..
Lena Granath (V), Lena Fyhr (V), Vidar Aldorsson (V) och Veronika Guljas (V) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Vänsterpartiets förslag till investerings- och exploateringsbudget 2023-2026
inklusive tillägg.
Ingemar Lennartsson (KD), Andreas Englund (KD) och Per Tingström (KD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Liberalernas och Kristdemokraternas förslag till investerings- och
exploateringsbudget 2023-2026..
Charlotte Sternell (C), Magnus Larsson (C) och Anette Rogö (C) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Centerpartiets förslag till investerings- och exploateringsbudget 2023-2026..

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-19, § 90
1. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att
kommundirektören får i uppdrag att ta fram en modell för hur invånare ska kunna vara med och
påverka inom ramen objektet ”Medborgarbudget för utveckling av mindre orter och stadsdelar”.
Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast i augusti 2022.
2. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att
kommundirektören får i uppdrag att ta fram en modell för hur arbetet med strategiska
hållbarhetsåtgärder ska ske inom ramen för objektet ” Strategiska hållbarhetsåtgärder”.
Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast i augusti 2022.
3. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att
kommunstyrelsens arbetsutskott får besluta om hur medel inom ramen för objektet ”O-ringen
2022” får användas samt omfördela medlen mellan de av kommunfullmäktige fastställda
grupperingarna.
4. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att
kommundirektören får besluta om hur medel upp till 50 000 kronor inom ramen för objektet ”Oringen 2022” får användas samt omfördela medlen mellan de av kommunfullmäktige fastställda
grupperingarna.
5. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att
kommunstyrelsens arbetsutskott får besluta om hur medel inom ramen för objektet ”Bredband”
får användas samt omfördela medlen mellan de av kommunfullmäktige fastställda
grupperingarna.
6. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott får besluta om användning av
kommunstyrelsens investeringsmedel för utveckling upp till 500 000 kronor per objekt.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-05-09

Sida 32

§ 91 fortsättning

Ärendet
Investerings- och exploateringsbudgeten beslutas av kommunstyrelsen i april och därefter i
kommunfullmäktige i maj.
Ekonomiavdelningen har fått in fem förslag till investerings- och exploateringsbudget 2023-2026
med tillhörande yrkanden från följande partier:
1. Socialdemokraterna och Moderaterna
2. Liberalerna och Kristdemokraterna
3. Centerpartiet
4. Vänsterpartiet
5. Sverigedemokraterna

Kommunövergripande mål
Det kommunövergripande målet i det ekonomiska perspektivet är att Oskarshamns kommun ska ha
en god ekonomisk hushållning. Målet för skattefinansierade investeringar är att
självfinansieringsgraden av de skattefinansierade investeringarna ska vara minst 70%.
Investeringsmålet mäts efter synnerliga skäl över mandatperioden. Målet behöver inte uppfyllas för
varje enskilt år.
Konsekvenser för barn och unga
I underlaget saknas en särskild redovisning av konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen föreslår 2021-04-19, § 90, kommunfullmäktige att investerings- och
exploateringsbudget 2023-2026 fastställs enligt Socialdemokraternas och Moderaternas förslag.
Dessutom beslutade kommunstyrelsen som framgår ovan under rubriken ”Kommunstyrelsens beslut
2022-04-19, § 90 ”.

Dagens sammanträde
Andreas Erlandsson (S) och Lucas Lodge (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag tillika
Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till investerings- och exploateringsbudget 20232026.
Leif Axelsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till investerings- och
exploateringsbudget 2023-2026.
Pontus Welin (L) och Ingemar Lennartsson (KD) yrkar bifall till Liberalernas och Kristdemokraternas
förslag till investerings- och exploateringsbudget 2023-2026.
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Lena Granath (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till investerings- och exploateringsbudget
2023-2026 med följande tillägg:
”Anpassning för personer med funktionsvariationer – lokaler
Investeringar för anpassning i lokaler årligen redovisas till Kommunstyrelsen som ett
anmälningsärende.
Anpassning för personer med funktionsnedsättning – lekplatser
Investeringar för anpassning av lekplatser årligen redovisas till Kommunstyrelsen som ett
anmälningsärende.”
Charlotte Sternell (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag till investerings- och exploateringsbudget
2023-2026
Ordföranden meddelar att samtliga fem förslag till investerings- och exploateringsbudget 2023-2026
ska prövas i sin helhet mot varandra och kommunfullmäktige godkänner detta.
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla
kommunstyrelsens förslag samt avslå Sverigedemokraternas budgetförslag, Liberalernas och
Kristdemokraternas budgetförslag, Vänsterpartiets budgetförslag inklusive tillägg och Centerpartiets
budgetförslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2022-04-12
Sammanställning
Socialdemokraterna och Moderaternas förslag till investerings- och exploateringsbudget inkl noter
och yrkanden
Vänsterpartiets förslag inkl noter och yrkanden
Sverigedemokraternas förslag inkl noter och yrkanden
Liberalerna och Kristdemokraternas förslag inkl noter och yrkanden
Centerpartiets förslag inkl noter och yrkanden
Nämndernas respektive förslag till investeringsbudget 2023-2026
MEX sammanställning 2023-2026
KS 2022-04-19, § 90

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningar
Kommunstyrelsens verksamheter
Utvecklingschefen
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Dnr KS 2022/000063-11

Placering av ny arena
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-14, § 4, som inriktning att en ny arena för ishockey med
möjlighet till evenemang, med en kapacitet för ca 4500 åskådare, ska byggas i Oskarshamns
kommun. Vidare fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på geografisk placering för den
nya arenan och återkomma senast till kommunfullmäktiges sammanträde 13 juni 2022. Med
anledning av detta beslut föreslås:
1. Den nya Arenan ska byggas på fastigheten Oskarshamn 3:2, på platsen där nuvarande
Tennishall är belägen.
2. Kommunstyrelsen ska inleda en dialog med följande föreningar vars verksamhet direkt eller
indirekt påverkas av Arenans placering: Oskarshamns Tennisklubb, Oskarshamns Sportklubb,
Oskarshamns Squashklubb, HIS Solkusten, Oskarshamns AIK, Ernemar hamn ekonomisk
förening, Skogens IF, Oskarshamns Paintbollförening, Oskarshamn BTK och Oskarshamns
Padelklubb.
3. Följande beslutsordning för kommande beslut för arenan ska gälla:
a. Kommunstyrelsen beslutar om projektplan, projektorganisation, tidplan och budget för
utredningsarbetet (i enlighet med tidigare beslut KS 2022-01-25 § 9).
b. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om revidering av detaljplaner vid Ernemar i enlighet
med de lokaliseringsförslag som framkommer i dialog med berörda föreningar.
c. Kommunfullmäktige godkänner förslag till utformning och underlag för arean som ligger till
grund för ett bygglov.
d. Kommunfullmäktige tar beslut om budget för byggnation av arena och flytt
e. Kommunstyrelsen godkänner upphandlingsunderlag för arena och byggnation av andra
berörda anläggningar.
f. Kommunfullmäktige tar investeringsbesluten utifrån genomförda upphandlingar och
projektkalkyler.

Jäv
Rolf Lindström (M) och Lena Granath (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Reservationer
Mattias Bäckström Johansson (SD), Michael Erlandsson (SD), Peter Bohman (SD), Nils Erik
Jonsson (SD), Leif Axelsson (SD), Jan Johansson (SD), Marie- Louise Svensson (SD), Chahanna
Olsson (SD) och Josefin Liljegren Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
tilläggsyrkandet från Mattias Bäckström Johansson (SD).
Lena Fyhr (V), Vidar Aldorsson (V) och Veronika Guljas (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för
avslagsyrkandet från Lena Fyhr (V).
Karl-Erik Gustavsson (L), Pontus Welin (L) och Johanna Wyckman (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för yrkandet från Pontus Welin (L).
Charlotte Sternell (C), Magnus Larsson (C) och Anette Rogö (C) reserverar sig mot beslutet till
förmån för yrkandet från Magnus Larsson (C).
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Kommunstyrelsens beslut 2022-04-19, § 94
1. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan får kommundirektören i uppdrag
att starta projektet för framtagande av förslag till byggnation av ny arena. Arbetet ska ske i dialog
med IK Oskarshamn och lokala evenemangsaktörer
2. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan får kommundirektören i uppdrag
att inleda en dialog med följande föreningar vars verksamhet direkt eller indirekt påverkas av
Arenans placering: Oskarshamns Tennisklubb, Oskarshamns Sportklubb, Oskarshamns
Squashklubb, HIS Solkusten, Oskarshamns AIK, Ernemar hamn ekonomisk förening, Skogens
IF, Oskarshamns Paintbollförening, Oskarshamns BTK och Oskarshamns Padelklubb.
3. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan får Samhällsbyggnadsnämnden i
uppdrag att påbörja planöversyn av berörda detaljplaner vid Ernemar i enlighet med de
lokaliseringsförslag som framkommer i dialog med berörda föreningar.

Ärendet
Bakgrund och tidigare beslut
Frågan om en hockeyarena och framförallt ytterligare en isyta i Oskarshamns kommun har
diskuterats i olika omgångar. Bildningsnämnden har genomfört förstudier för såväl om- och
tillbyggnad av Be-Ge Hockeycenter som en nybyggd träningshall. IK Oskarshamn (IKO) har
dessutom presenterat ett förslag på en nybyggd arena med tillhörande träningshall.
För att ta ett samlat grepp kring frågan fick kommundirektören under 2021 i uppdrag att ta fram ett
underlag för kommande ställningstaganden. Det resulterade i en omfattande arenautredning med
flera arbetsgrupper och återrapportering kopplat till ett antal områden som behövde utredas
identifierades enligt följande och som redovisades vid sammanträde 2021-12-14, § 345:
1. Utredning avseende nuvarande Arena Oskarshamn - Arena Oskarshamn utredning 2021-11-30
2. Omvärldsbevakning - Sammanställning omvärldsbevakning
3. Ekonomi och finansieringsalternativ - Arena Oskarshamn kalkyl
4. Placeringsalternativ ny arena, inklusive infrastruktur - Trafikutredning Arena Oskarshamn
5. Andra användningsområden av befintlig ishall - Alternativ för befintlig ishall
6. Vilken evenemangsarena har Oskarshamn behov av (Evenemangstrategin var inte klar vid
redovisningstillfället den 14 dec)
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-12-14, § 365 presenterades utredningen med tre olika
alternativ:
 Nybyggd arena med tillhörande träningshall
 Ombyggnad av befintlig arena och nybyggnation av en träningshall
 Ett tredje alternativ:
o En ny huvudarena byggs
o Ingen ny träningshall byggs i anslutning till den nya arenan
o Nuvarande arena används som träningshall
Kommunstyrelsen beslutade, 2021-12-14, § 365, enligt följande:
- Informationen noteras som mottagen.
- Ärendet tas upp på kommunstyrelsens sammanträde 2022-01-25.
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Kommunstyrelsen beslutade även i efterföljande ärende, 2021-12-14, § 366, enligt följande:
-

Kommundirektören får i uppdrag att beställa en utredning av i vilken form en Arena är lämpligast
att driva i enlighet med de alternativ som presenteras nedan.
Finansiering sker genom att ianspråkta medel om 75 tkr från kommunstyrelsens budget för
utveckling och bidrag 2021.
Resultatet av utredningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen under första kvartalet 2022.

Arbetet med att utreda i vilken form en arena är lämpligast att driva påbörjades omgående och inför
förslag till inriktningsbeslut gjorde arbetsgruppen för det tidigare arenauppdraget analys av hur
utredningen tagits emot och vilka politiska utspel och förslag som blivit följden av redovisningen på
kommunstyrelsens sammanträde den 14 december.
Sammantaget bedömdes en majoritet av de politiska partierna vara för alternativ tre, där en ny arena
för ishockey och andra evenemang ska byggas i Oskarshamns kommun. Konsekvensen blir då att
nuvarande arena för ishockey, Be-Ge Hockey Center, bibehålls men får funktionen som träningshall.
Förslaget föredrogs på Kommunstyrelsen 2022-01-25 där även ett utredningsuppdrag till
kommundirektören formulerades:
”Kommundirektören får i uppdrag att till kommunstyrelsen återkomma med förslag till en projektplan
för det fortsatta utredningsarbetet. Projektplanen ska innehålla utredningsdirektiv,
arbetsorganisation, tidplan och budget. Projektplanen ska också innehålla förslag till politisk
styrgrupp och en särskild beslutsordning som reglerar beslutsnivåerna mellan projektgruppen,
styrgruppen, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Projektarbetet ska också uppmärksamma
och föreslå kompensatoriska åtgärder vid eventuell påverkan på andra föreningars verksamhet”
En ny arena ger möjligheter att möta upp den förväntan som finns på fler åskådare och utspel om en
arenastorlek på ca 4500 personer föreslogs. På fullmäktige den 14 februari 2022 beslutades
§ 4 enligt följande:
-

Inriktningen är att en ny arena för ishockey med möjlighet till evenemang, med en kapacitet för
ca 4500 åskådare, ska byggas i Oskarshamns kommun. Nuvarande arena för ishockey, Be-Ge
Hockey Center, bibehålls men får funktionen som träningshall.

-

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på geografisk placering för den nya arenan
och återkomma senast till kommunfullmäktiges sammanträde 13 juni 2022.

Utredning geografisk placering
Frågan om geografisk placering rönte störst intresse och påverkar direkt de andra nödvändiga
utredningsstegen. Arbetsgruppen konstaterade därför att den frågan var det högst prioriterade
utredningsuppdraget och där det dessutom fanns en rad olika politiska tankar kring. Projektplanen
prioriterades i detta skede ner.
Vid en samlad bedömning av möjligheter och hinder så föreslogs att det finns 6 platser som kan vara
mer lämpliga än andra att gå vidare med. Dessa ligger till grund för nu redovisade
utredningsunderlag som MEX(Mark- och exploateringsgruppen) tillsammans med Arenagruppen
tagit fram. Platserna har konsekvensbedömts utifrån planmässiga möjligheter, närhet och
tillgänglighet för olika transportslag, mark- och anläggningskostnader, kompensatoriska åtgärder vid
eventuell påverkan på andra föreningars verksamhet samt effekter för drift och förvaltning.
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Tabell 1 Kostnader(Mkr) för grovterraserad mark för 6 lokaliseringar ny arena(utförligare kalkyler
enligt excel-bilagor för respektive lokalisering)
Lokalisering
Mkr
Huvudsakliga kostnader
Östra Storskogen
30,5
Infrastruktur, P-platser
Kronoparken
41,7
Infrastruktur, P-platser
Fredriksberg
37,1
Infrastruktur, P-platser (tillkommer sanering X Mkr)
Arenaområdet, Tennishallen
14,9
Rivning (tillkommer ersättningsanläggningar)
Arenaområdet, Idrottsplatsen 12,9
Rivning (tillkommer ersättningsanläggningar)
Gröndal
26,1
Infrastruktur, P-platser (tillkommer sanering X Mkr)
Utöver kostnader för byggbarmark så har planmässiga utmaningar och möjligheter bedömts. Här
särskiljer sig ”Arenaplaceringarna” (nr 4 och 5) då vi bedömer att en Arena kan gå på
Bygglovsansökan direkt även om det troligen blir förbehåll om att bevilja lov med avvikelser. Detta
innebär en riskminimering och en tidsvinst jämfört med andra platserna. Vidare har lokaliseringen ur
ett besök och användarperspektiv bedömts. Hög tillgänglighet finns enligt tidigare trafikutredning
även det vid Arenaområdet. Bilagd trafikutredning från hösten 2021 visar att det är ett stort och bra
upptagningsområde för barn och unga via gång och cykelvägar till lokalisering 4 och 5. Ytterligare
bedömningar har gjorts för om och hur positiva synergieffekter kan nås för drift och samordning. Här
har området vid Fredriksberg och Gröndal någon samordningsvinst med andra föreningar men flest
driftsfördelar och samordningsvinster återfinns återigen vid Arenaområdet. Slutligen behöver även
kringkostnader bedömas. Saneringar vid Fredriksberg och Gröndal samt att flera områden kräver
omfattande byggnation av parkeringar ställs mot hantering av kostnader för flytt av andra sporter.
Det blir sammanvägt billigast med Tennishallen i denna räkneövning och kommunen bedöms inte
behöva lägga investeringar på parkeringar.

Förslag geografisk placering
Arbetsgruppen förordar att en ny arena byggs på plats 4 enligt utredningsunderlaget. Nuvarande
tennishall föreslås rivas och anläggningarna för kastgrenar, boccia och squash flyttas. Inledande
dialoger har skett och det finns förslag som kommunen kan erbjuda och gå vidare med.
Om Fullmäktige fattar beslut enligt förordat förslag behöver projektplan sättas och en tydlig tidplan
med beslut för olika projektsteg anslås. Alla större strategiska beslut och beslut kring investeringar
föreslås fattas av kommunfullmäktige. Likaså ska projektorganisationen omgående meddela
Kommunstyrelsen om hinder eller större utmaningar som riskerar projektet. Kommunstyrelsen har
då att lyfta detta till Kommunfullmäktige för att ta nya beslut om möjlighet till byggnation eller
alternativ lokalisering är nödvändig.

Konsekvenser för barn och unga
I förslaget till ny översiktsplan för Oskarshamns kommun finns utvecklingsstrategin Vi är barnens
Oskarshamn som ska vara vägledande när kommunen planerar och bygger.
”När vi bygger och planerar ska vi utgå från barns och ungas behov av rörelsefrihet, trygghet och
tillgänglighet. Vi ska lyssna och möjliggöra delaktighet för barn och unga på deras villkor. När vi tar
beslut som berör barn och unga ska vi göra barnkonsekvensanalyser”. Ny översiktsplan för
Oskarshamns kommun, kap 2.3 Ett samhälle med en god vardag för alla.
En ny arena ska vara en plats för flickor och pojkar, kvinnor och män, i alla åldrar. En viktig del vid
placering av en nya Arena och omlokalisering av föreningsverksamhet handlar om att planera så att
barn och unga självständigt och tryggt ska kunna ta sig mellan olika platser.
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§ 92 fortsättning
Det har sedan tidigare gjorts en trafikutredning som visar att läget vid den befintliga arenan är bra på
så sätt att platsen kan nås av många inom fem minuter för både fotgängare och cyklister.
Upptagningsområdet för platsen täcker stora delar av staden, inklusive centrum, inom fem minuter.
Dagens arenaområde har, enligt trafikutredningen, också en mycket god kollektivtrafiktäckning.
En fullständig barnkonsekvensanalys har inte genomförts inom ramen för denna utredning.
I processen framåt ska barn och unga vara delaktiga i så väl planering och utformning av den nya
arenan, träningshallen samt i omlokaliseringen av föreningsverksamhet i samband med flytt av
tennishallen. Barn och unga ska involveras i ett tidigt stadium och finnas med som experter på sin
vardag genom processen. Det blir viktigt att nå de barn och unga som är aktiva i de aktuella
föreningarna men också de barn och unga som ska besöka arenaområdet i framtiden, för såväl
idrott- så som kulturevenemang. Med kunskapen om barn och ungas levnadsvillkor ska kommunen
vara experter på vad som är barns bästa i samhällsplaneringen.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-14, från kommundirektören, föreslås följande:
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. En ny arena för ishockey med möjlighet till evenemang, med en kapacitet för ca 4500 åskådare
(enligt tidigare inriktningsbeslut i KF 2022-02-14, § 4), ska byggas på fastigheten Oskarshamn
3:2, på platsen där nuvarande Tennishall är belägen.
2. Kommunstyrelsen ska inleda en dialog med berörda föreningar: Oskarshamns Tennisklubb,
Oskarshamns Sportklubb, Oskarshamns Squashklubb, HIS Solkusten, Oskarshamns AIK,
Ernemar hamn ekonomisk förening, Skogens IF och Oskarshamns Paintbollförening om behov
av lokalisering för respektive verksamhet.
3. Följande beslutsordning för kommande beslut för arenan ska gälla:
a. Kommunstyrelsen beslutar om projektplan, projektorganisation, tidplan och budget för
utredningsarbetet (i enlighet med tidigare lämnat uppdrag KS 2021-01-25 § 9).
b. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om revidering av detaljplaner vid Ernemar i
enlighet med de lokaliseringsförslag som framkommer i dialog med berörda föreningar.
c. Kommunfullmäktige godkänner förslag till utformning och underlag för arean som ligger
till grund för ett bygglov.
d. Kommunfullmäktige tar beslut om budget för byggnation av arena och flytt
e. Kommunstyrelsen godkänner upphandlingsunderlag för arena och byggnation av andra
berörda anläggningar.
f. Kommunfullmäktige tar investeringsbesluten utifrån genomförda upphandlingar och
projektkalkyler.
Kommunstyrelsen föreslår 2022-04-19, § 94, beslut enligt förslaget från kommundirektören med
tillägget att kommunen också ska inleda dialog med föreningarna Oskarshamn BTK och
Oskarshamns Padelklubb.
Dessutom beslutade kommunstyrelsen som framgår ovan under rubriken ” Kommunstyrelsens
beslut 2022-04-19, § 94
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Dagens sammanträde
Andreas Erlandsson (S), Marie Holmgren (S), Lucas Lodge (M), Jan Johansson (SD) och Ingemar
Lennartsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Magnus Larsson (C) yrkar enligt följande:
”En ny arena för ishockey med möjlighet till evenemang, med en kapacitet för ca 4500 åskådare
(enligt tidigare inriktningsbeslut i KF 2022-02-14, § 4), ska placeras vid Östra storskogen.
Följande beslutsordning för kommande beslut för arenan ska gälla:
A. Kommunstyrelsen beslutar om projektplan, projektorganisation, tidplan och budget för
utredningsarbetet (i enlighet med tidigare lämnat uppdrag KS 2021-01-25 § 9).
B. Kommunfullmäktige godkänner förslag till utformning och underlag för arean som ligger till
grund för ett bygglov.
C. Kommunfullmäktige tar beslut om budget för byggnation av arena och flytt
D. Kommunstyrelsen godkänner upphandlingsunderlag för arena och byggnation av andra
berörda anläggningar.
E. Kommunfullmäktige tar investeringsbesluten utifrån genomförda upphandlingar och
projektkalkyler.”
Pontus Welin (L) yrkar att en ny arena för ishockey med möjlighet till evenemang, med en kapacitet
för ca 4500 åskådare (enligt tidigare inriktningsbeslut i KF 2022-02-14, § 4), ska placeras vid
Fredriksbergs herrgård.
Mattias Bäckström Johansson (SD) yrkar bifall till förslaget från kommunstyrelsen med följande
tillägg i beslutspunkt 3 B:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om revidering av detaljplaner vid Ernemar eller den plats
som tas fram i enlighet med de lokaliseringsförslag som framkommer i dialog med berörda
föreningar.
Lena Fyhr (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag och att planeringen för en ny arena
avbryts till förmån för en ny träningshall på den så kallade Jysk-fastigheten och investeringar görs i
den befintliga Be-Ge Hockeycenter i enlighet med tidigare utredningsförslag.

Propositionsförfarande
Ordföranden meddelar att först ska Lena Fyhrs (V) avslagsyrkande prövas. Kommunfullmäktige
godkänner detta.
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar avslå
avslagsyrkandet från Lena Fyhr (V).
Sedan meddelar ordföranden att kommunstyrelsens förslag, yrkandet från Magnus Larsson (C) och
yrkandet från Pontus Welin (L) ska prövas mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner detta.
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla
kommunstyrelsens förslag och avslå yrkandet från Magnus Larsson (C) och yrkandet från Pontus
Welin (L).
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Tillslut meddelar ordföranden att tilläggsyrkandet från Mattias Bäckström Johansson (SD) ska
prövas. Kommunfullmäktige godkänner detta.
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar avslå
tilläggsyrkandet från Mattias Bäckström Johansson (SD).

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommundirektören, 2022-04-14
Bilaga: Sammanfattning av utredning- placering ny arena
Bilaga: Alternativ Kronoparken
Bilaga: Alternativ Östra Storskogen
Bilaga: Alternativ Fredriksberg
Bilaga Alternativ Tennishallen
Bilaga: Alternativ Idrottsparken
Bilaga: Alternativ Gröndal
Bilaga: Kommunfullmäktige, 2022-02-14, § 4
Bilaga: Kommunstyrelsen 2022-01-25, § 9
Bilaga: IKO-programutredning
Bilaga: Arena Oskarshamn utredning, 211130
Bilaga: Omvärldsbevakning
Bilaga: Sammanställning MEX
Bilaga: Sammanställning omvärldsbevakning
Bilaga: Kalkyl
Bilaga: Trafikutredning
Bilaga: Alternativ befintlig ishall
KS 2022-04-19, § 94

Skickas till
För åtgärd:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommundirektören
För kännedom:
Bildningsnämnden
IKO
Berörda föreningar (enligt beslutspunkt 2)
Tekniska nämnden
Utvecklingschefen
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Dnr KS 2022/000242-1

Eventuella frågor och interpellationer
Ordföranden meddelar att inga ytterligare frågor eller interpellationer har inkommit.
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Dnr KS 2022/000241-1

Eventuella tilläggsärenden
Ordföranden meddelar att inga tilläggsärenden föreligger.
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§ 95

Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Nedanstående ärenden noteras som anmälda.
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Beslutsexpediering SBN: Svar på påpekanden i
revisionsrapport
Revisionsrapport och missiv grundläggande granskning
Beslutsexpediering TN: Svar på medborgarförslag nr 16/21
- Undantag för kravet om P-skiva på motorcykel
Beslut Kommunstyrelsen 2022-04-19- Återrapportering av
uppdrag- Utredning av driftsform ny arena
Beslut Kommunstyrelsen 2022-04-19 - Svar på
Revisionsrapport- Granskning av styrmodellen avseende
löften och mätetal
Beslut Kommunstyrelsen 2022-04-19 - Driftbudget 2023
och VP 2024-2025
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