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   Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs på kommunens digitala anslagstavla. 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 2023-02-13 
Anslaget sätts upp: 2023-02-24  Anslaget tas ned: 2023-03-18 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 
 
Underskrift  Utdragsbestyrkande 

 Frida Welin    

Plats och tid 

Forum, 2023-02-13 kl. 18:00-21:50   

Beslutade  

Se närvaroförteckning på sida 2.  

Övriga deltagare 

Kommunpolis Petter Sandstedt § 4, kommundirektör Henrik Andersson § 5, kommunsekreterare 
Linne Helmner § 5, hållbarhetsstrateg Sara Olsson § 5, Regina Laine § 5, GIS-ingenjör Mattias 
Ekström § 5 och kommunsekreterare Frida Welin.   

Paragrafer 

§§ 1-29 

Justeringens plats och tid 

Digital justering 2023-02-24 

Underskrifter 

        
Yvonne Bergvall (S)             Rolf Lindström (M)               Rebecka Englund (KD) 
Ordförande                          Justerare                              Justerare  
 
Frida Welin  
Sekreterare   
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Pos Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare När

v. 

Frå

nv 1 Andreas Erlandsson                       (S)         X      
2 Anita  Hultgren                          (S)         X      
3 Anton  Sejnehed                          (S)         X      
4 Laila Naraghi                            (S)        Patrik Wahlström  X 
5 Sami Durmishi                            (S)         X      
6 Marie Holmgren                           (S)         X      
7 Rickard  Bäck                            (S)        Elin Sejnehed      X 
8 Yvonne Bergvall                          (S)         X      
9 Jonas Brorsson                           (S)        Damir Bedzetoviz      X 
10 Catrin Alfredsson  (S)         X      
11 Peter Wretlund                           (S)         X      
12 Lena Blomander                           (S)         X     
13 Elvis Prakatur                           (S)        Marie-Louise Örn Lagerqvist     X 
14 Jenny Ilke Hjelm                         (S)        Jerry Mohs      X 
15 Joakim Rylin                             (S)         X      
16 Frida  Bergvall  (S)         X      
17 Lucas Lodge                              (M)         X      
18 Rolf Lindström                           (M)         X      
19 Connéelia Lundin                         (M)        Chatarina Sabelström     X 
20 Emil Jörgensen                           (M)         X      
21 Ylva Alexandersson                       (M)         X  
22 Ann-Charlotte Pernius Törnvall           (M)         X  
23 Stefan Pettersson                        (M)         X      
24 Berndt Karlsson                          (M)         X      
25 Robin Hanzl                              (M)         X      
26 Pasquale Razzano                         (M)              X 
27 Mattias Bäckström Johansson              (SD)        X  
28 Leif Axelsson                            (SD)        X      
29 Johanna Bäckström Wörmke                 (SD)       Chahanna Olsson       X 
30 Jan Johansson                                 X      
31 Marko Raiskio                            (SD)       Jan Erlandsson       X 
32 Linda Ernström                           (SD)        X  
33 Anders Svensson                           (SD)       Christer Banevi   X 
34 Sven-Arne Ericsson                       (SD)        X      
35 Peter Bohman                             (SD)        X      
36 Marie-Louise Svensson                    (SD)        X      
37 Georgios Toris                            (SD)       Bill Karlsson   X 
38 Lena Granath                             (V)         X      
39 Mohsen Alterkawi                         (V)         X      
40 Fredrik Jonasson                         (V)         X      
41 Mats  Rydman                             (V)         X      
42 Ingemar Lennartsson                      (KD)        X      
43 Rebecka Englund                          (KD)        X      
44 Per Tingström                            (KD)        X      
45 Charlotte Sternell                       (C)         X      
46 Magnus Larsson                           (C)         X      
47 Mattias Karlsson                         (KLP)       X      
48 Linda Alakangas                          (KLP)       X      
49 Johanna Wyckman                          (L)         X      
 Summa    38 11 
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Innehållsförteckning 

§ Rubrik Sida 

§ 1 Val av justerare 5 

§ 2 Fastställande av dagordning 6 

§ 3 Allmänhetens frågestund 13 februari 7 

§ 4 Information - Polisens trygghetsundersökning 9 

§ 5 Antagande av ny Översiktsplan för Oskarshamns kommun 10 

§ 6 Medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Oskarshamns kommun gällande 
korsningsåtgärd och cykelväg vid E22/Saltvik Oskarshamns kommun 

14 

§ 7 Förslag till ny förlängning av giltighetstiden GBJ Samhällsfastigheter AB, 
Kikeboskolan 

16 

§ 8 Förslag till Köpeavtal M2 Sverige AB del av Döderhult 1:1 17 

§ 9 Förslag till Markanvisningsavtal del av Havslätt 1 och del av Kolberga 2:69 
Förslag till Arrendeavtal del av Kolberga 3:1 
Förslag till Nyttjanderättsavtal del av Kolberga 2:69 

18 

§ 10 Förslag till markanvisningsavtal Proveloper AB Blåbäret 15 20 

§ 11 Svar på motion nr 3/22 - Stopp för stora barngrupper! Inför maxtak för 
barngruppernas storlek 

21 

§ 12 Svar på motion 4/22 - Uppvärdera våra undersköterskor 24 

§ 13 Svar på motion nr 5/22 - Mer fotvård till äldre 26 

§ 14 Svar på motion nr 6/22 - En levande skärgård 26 

§ 15 Svar på motion nr 7/22 - Flyttbara trädgårdar 29 

§ 16 Uppdrag att besvara medborgarförslag nr. 26/22 - Promenadväg runt Kyrkfjärden 
i Påskallavik är i behov av broreparation 

31 

§ 17 Uppdrag att besvara medborgarförslag nr. 27/22 - Förvandla gräsytor i 
Oskarshamns kommun till ängsmark för att rädda bin och andra pollinatörer 

32 

§ 18 Entledigande av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 33 

§ 19 Entledigande av uppdrag som ledamot i bildningsnämnden 34 

§ 20 Val av auktoriserad revisor och revisorsersättare till stiftelsen Be-Ge 
församlingsstiftelse 

35 

§ 21 Förordnande av överförmyndare 36 

§ 22 Val av revisor till Räddningstjänsten Sydost 37 

§ 23 Val av huvudmän i Lönneberga - Tuna - Vena Sparbank 38 

§ 24 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2022-12-12 - Val av 
huvudmän i Högsby Sparbank 

39 
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§ 25 Entledigande av uppdraget som ledamot i direktionen för Kretslopp Sydost 40 

§ 26 Interpellation till oppositionsråd Leif Axelsson (SD) - Finansiering arena 41 

§ 27 Interpellation till kommunalråd Lukas Lodge (M) - Lokalisering arena 42 

§ 28 Interpellation till bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S) 43 

§ 29 Anmälningsärenden 45 
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§ 1  Dnr 23-35 

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 
Rolf Lindström (M) och Rebecka Englund (KD) utses att justera dagens protokoll.  
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§ 2  Dnr KS 2023/000027-4 

Fastställande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Efter följande ändringar fastställs utskickad dagordning:  
 
§ 18 Entledigande av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, utgår  
 
§ 25 Entledigande av uppdrag som ledamot i direktionen för Kretslopp Sydost, tillkommer  
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§ 3  Dnr KS 2023/000190-1 

Allmänhetens frågestund 13 februari 

Dagens sammanträde 
Tre frågor har inkommit till allmänhetens frågestund.  
 
Eva Holm ställer följande fråga:  
En åtgärd i glesbygd är att undersköterskor i hemtjänsten arbetar 85 %, får ersättning för 100 %. Är 
det en möjlig tillämpning i Oskarshamns kommun.  
 
Rolf Lindström (M) besvarar frågan bland annat enligt följande:   
Han känner till modellen men någon liknande lösning har inte diskuterats i Oskarshamns kommun. 
Kommunen följer utvecklingen inom området och det skulle kunna vara ett inslag i den framtida 
personalförsörjningen. Vi kommer ha en äldre befolkning och fler som behöver omvårdnad, för att 
göra omvårdnadsyrket mer attraktivt införs en karriärstege om fem steg, han tycker det kan vara ett 
bra sätt att locka medarbetare till omvårdnadsyrket i hela Oskarshamns kommun.  
 
Mathias Karlsson (KLP) bevarar frågan bland annat enligt följande:  
Han tycker att detta kan vara en väg framåt för att locka fler till omvårdnadsyrket.   
 
Mette Munter ställer följande fråga:  
När det handlar om äldrevården i kommunen så är det alltid antal platser och hur lång kön är som 
diskuteras. Aldrig innehållet i verksamheten för de gamla. Boendena är deras hem och de vill känna 
doften av nylagad mat, ha sysselsättning som känns meningsfull at fylla sina dagar med etc. Många 
kommuner har olika inriktningar typ djur och natur, kultur etc. Vilken strategi har kommunen för 
innehållet i verksamheten på äldreboendena?  
 
Rolf Lindström (M) besvarar frågan 
Äldreomsorgen i Oskarshamns kommun prioriterar på individen vilka aktiviteter som erbjuds. 
Personalen undersöker vilka önskemål om aktiviteter de enskilda har. Vi måste se våra brukare som 
individer och inte som en grupp och anpassa verksamheten därefter. Vad vi vet är att framtidens 
omsorgstagare kommer vilja leva och forma dagen efter egna önskemål därför är det bra att 
förvaltningen redan nu arbetar med individbaserad verksamhet. Vi erbjuder idag olika aktiviteter på 
våra boenden som till exempel bakning, gymnastik och inslag av musik och kulturaktiviteter.  
 
Han vill även informera om att verksamheten med livsberättargrupper där äldre träffas för samtal och 
umgängen i dagsläget har sju sådana grupper. Detta berör inte omsorgstagarna på särskilda 
boenden men utgår på samma sätt som verksamheten där ifrån ett individbaserat förhållningssätt.  
 
Ingemar Lennartsson (KD) besvarar frågan  
Han tycker att detta är ett bra inspel och tycker att det är bra att man gör olika på olika boenden. Att 
man tittar på hur olika grupper vill ha det och inte bara individuellt. Det borde också gå att utgå ifrån 
personalens intressen.  
 
Edvard Dunge ställer följande frågor:  
Vid folkomröstningen angående bevarande (återöppning) av Hultgården och Charlottagården i 
Misterhult. Angav kommunen att ett återöppnande skulle motsvara en höjning av kommunalskatten 
med 25 öre. Hur är läget med denna 25 öring idag?  
 
Jag önskar att följande del frågor kommer besvaras inom nämnda fråga.  
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I dagsläget har Charlottagården (Hultgårdsvägen 7 A) återöppnats som följd av detta har 
kommunalskatten höjts med 9 öre. Frågan är om denna skattehöjning motsvarar den ökade 
kostnaden för äldreomsorgen? Det vill säga driften av Hultgårdsvägen 7 A. Om inte brukarna som 
idag bor på Charlottagården. Vilken kostnad hade det varit för dessa?  
 
Är planen att kommunskatten ska höjas resterade 16 öre i samband med återöppnandet av 
Hultgården? Om ingen höjning behövs vad var då bristen i den tidigare beräkningen? Vad jag förstår 
är kön till boenden fortfarande något för lång. Om kommunskatten inte höjs vilken plan finns för att 
minska kön? 
 
Rolf Lindström (M) besvarar frågan bland annat enligt följande:  
Beräkningen av kostnaden för öppningen av Hultgården 7 A motsvarar skattehöjningen om 9 öre 
som beslutades. Skattehöjningen motsvarade den kostnadsökning som återöppnandet innebar. 
Återöppnandet är att beakta som en nyproduktion med många kostnadskrävande åtgärder och höga 
personalkostnader eftersom det är ett litet boende.  
 
Det blir en hypotetisk fråga eftersom det inte går att svara på vilket boende de brukare som idag bor 
på Hultgårdsvägen 7 A hade bott på istället.  
 
Socialförvaltningen och tekniska förvaltningen har tillsammans fått i uppdrag att utreda 
återöppnandet av Hultgårdsvägen 7 B, utredningen ska ge en genomlysning av vilka åtgärder som 
behövs för att återöppna boendet. När utredningen är klar ska den behandlas i de olika politiska 
instanserna för att slutligen behandlas i kommunfullmäktige.  
 
Kön till våra särskilda boenden har ökat över tid även om den i nuläget har minskat något. 
Socialförvaltningen följer utvecklingen kontinuerligt. De ser även en gränssnittsförskjutning mellan 
region och kommunala vård- och omsorgsinsatser vilket får som effekt att mer avancerad vård 
kommer att ske i hemmet. Sammantaget innebär detta att kommer ett antal nya parametrar att ta 
hänsyn till vid planering av nya äldreboenden.  
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§ 4  Dnr KS 2023/000121-1 

Information - Polisens trygghetsundersökning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen noteras som mottagen.  

Ärendet 
Kommunpolis Petter Sandstedt informerar om polisens trygghetsundersökning.  

Ärendets behandling 
I tjänsteutlåtande från kansli- och utvecklingsenheten föreslås att informationen ska noteras som 
mottagen.  

Dagens sammanträde 
Ordförande ställer proposition på att informationen ska noteras som mottagen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kansli- och utvecklingsenheten 2023-02-06 
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§ 5  Dnr KS 2020/000686-23 

Antagande av ny Översiktsplan för Oskarshamns 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Förslaget till ny Översiktsplan för Oskarshamns kommun, inklusive bilagor och 

miljökonsekvensbeskrivning, antas.  

2. Förslaget till ny Översiktsplan för Oskarshamns kommun ersätter tidigare Översiktsplan för 
Oskarshamns kommun (antagen KF 2003-03-10, § 22), fördjupad översiktsplan över 
Oskarshamns stad (antagen KF 2014-02-10, § 29) samt fördjupad översiktsplan Bråbygden 
(antagen KF 2011-03-07, § 40). 

3. Förslaget till genomförandeplan godkänns.  

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ansvara för genomförandeplanen och göra prioriteringar samt 
fördela uppdrag till nämnderna. Prioriteringar ska göras efter samråd med berörda nämnder.  

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att kontinuerligt rapportera arbetet med genomförandeplanen till 
kommunfullmäktige. 

Ärendet 
En översiktsplan anger grunddragen för den avsedda mark- och vattenanvändningen i kommunen 
och varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen, i enlighet med 3.e 
kapitel PBL (Plan- och bygglagen). Översiktsplanen påverkar vilka möjligheter som finns att bo, 
förflytta sig och vara verksam inom kommunen. Den påverkar också tillgången till rekreation-, 
vatten- och grönområden.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunen har en aktuell översiktsplan och ett 
planeringsunderlag som anger inriktning och möjligheter för ett hållbart nyttjande av kommunens 
mark och vattenresurser.  
 
Planprocessen består av ett samråd, en utställning och ett antagande. Efter utställningen ska 
kommunfullmäktige besluta om att anta översiktsplanen. 

Bakgrund  
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-19, § 133 följande:  

- Utställd handling ”Översiktsplan 2030” dras tillbaka och gör ett omtag av processen.  
 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott, med deltagande av ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, 
ska utgöra styrgrupp för processen. Styrgruppen ska återkomma till kommunstyrelsen med en 
detaljerad tidplan för ÖP-processen. 
 
 - Kommundirektören får i uppdrag att se till att översiktsplanen omarbetas utifrån de motiv och 
behov av komplettering som redovisats. Kommundirektören utser arbetsgrupp och får även i 
uppdrag att lösa finansieringen av arbetet genom att söka extern finansiering. 

Ny översiktsplan för Oskarshamns kommun  
Förslaget till ny översiktsplan för Oskarshamns kommun består av tre huvudsakliga delar:  
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 I den första delen beskrivs nuläge och framtidsläge. Här beskrivs relevant kommunfakta och de 
platsspecifika förutsättningarna i kommunen som ligger till grund för översiktsplanens 
ställningstaganden. Denna del innehåller även hänvisning till globala, nationella, regionala samt 
övriga kommunala mål och ställningstaganden, vilka översiktsplanen till stora delar har tagit 
utgångspunkt i.  
 

 I den andra delen presenteras planens hållbara utvecklingsstrategier med tillhörande 
viljeinriktningar. Utvecklingsstrategierna tar avstamp i de tre hållbarhetsdimensionerna 
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet liksom den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 
samt de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 
 

 I den tredje delen redogörs den tänkta utvecklingen i specifika geografiska områden. De hållbara 
utvecklingsstrategierna appliceras här och prioriteras som ställningstaganden samt planmässiga 
anspråk. 

Bilagor som medföljer den nya Översiktsplanen är: 
- Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)  
- Samrådsredogörelse 
- Granskningsutlåtande inkl. Länsstyrelsens granskningsyttrande  
- Hantering av dagvatten  
- Recipientutredning  
- Vägledning och genomförandeplan  

StoryMap- En digital version av Översiktsplanen  

Översiktsplanen finns också i en så kallad StoryMap där den är uppbyggd som en responsiv 
hemsida, det vill säga att layouten anpassar sig för att fungera bra på både dator, surfplatta och 
mobiltelefon. Översiktsplanens StoryMap kommer att finnas tillgänglig via kommunens hemsida.  
 
Den digitala versionen har fler inbäddade kartor än dokumentet och de är även interaktiva så att 
användarna kan zooma och flytta runt, vilket ökar förståelsen. Det finns även ”kartlänkar” på en del 
ställen för att kunna zooma in till ett område som beskrivs i texten. Den digitala versionen följer 
tekniska standarder för att uppfylla tillgänglighetskravet. 
 
I den digitala versionen finns också en större separat interaktiv ”samlingskarta” där alla olika 
kartlager i Översiktsplanen fritt kan kombineras med varandra.  

Samråd och utställning 

Samrådet ägde rum 2021-06-07—2021-08-15 . De inkomna synpunkterna finns sammanställda i en 
samrådsredogörelse (se bilaga).  
 
Efter samrådet reviderades förslaget till Översiktsplan och kommunstyrelsen beslutade 2022-03-08, 
§ 56, att ställa ut planen för granskning för perioden 2022-03-16—2022-05-15. 
 
Kommunstyrelsen tog därefter ett beslut om att förlänga utställningsperioden till 2022-08-01 och i 
samband med detta kompletterades förslaget till Översiktsplan med bilagan Hantering av dagvatten i 
samband med översiktlig planering. Inkomna synpunkter har därefter sammanställts i ett 
granskningsutlåtande (se bilaga).  

Vägledning och genomförandeplan 

För att Oskarshamns kommun ska kunna tillämpa de hållbara utvecklingsstrategier och 
viljeinriktningar som finns uttryckta i översiktsplanen har två särskilda bilagor tagits fram. Den första 
är en vägledning som innehåller en sammanställning av samtliga 11 hållbara utvecklingsstrategier 
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och tillhörande viljeinriktningar som finns i planen. Syftet med vägledningen är att på ett enkelt sätt 
lyfta fram det som ska genomsyra en hållbar utveckling av Oskarshamns kommun (se bilaga). 
 
Vissa av de framtagna viljeinriktningarna kräver dock mer konkreta insatser, dessa har därför lyfts ut 
till det som kallas Genomförandeplan. I genomförandeplanen listas insatserna för att i nästa steg 
prioriteras och tilldelas ansvar. Kommunfullmäktige föreslås godkänna genomförandeplanen som ett 
led i att säkerställa Översiktsplanens efterlevnad (se bilaga).  
 
Kommunstyrelsen föreslås få ansvar för genomförandeplanen och fortsatt arbete med att besluta om 
prioritering och ansvar för de olika insatserna, detta efter förankring i nämnderna. Arbetet ska 
kontinuerligt återrapporteras till kommunfullmäktige.  

Konsekvenser för barn och unga 

Förslaget till Översiktsplan innehåller utvecklingsstrategin ”Vi är barnens Oskarshamn” med 
tillhörande viljeinriktningar. Dessa viljeinriktningar ska vara en del i att säkra barnrättsperspektivet i 
kommunens samhällsplanering.  
 
Utdrag ur förslag till Översiktsplan (Utvecklingsstrategi s. 139):  
 

Vi är barnens Oskarshamn  
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 så ska vi göra barnkonsekvensanalyser  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2023-01-31 § 57 kommunfullmäktige bör besluta enligt följande:  

1. Förslaget till ny Översiktsplan för Oskarshamns kommun, inklusive bilagor och 
miljökonsekvensbeskrivning, antas med följande tillägg: 

- På sidan 205 under beskrivningen av planprocessen för utvecklingsområde B6 och B7 
beskrivs att bullerutredningar ska genomföras. 

- På sidan 177 under rubriken ställningstagande för kulturmiljövård läggs följande text till: Vid 
tillkommande byggnation i områden med riksintresse för kulturmiljö ska hänsyn tas och 
anpassas till befintlig bebyggelsemiljö till exempel genom byggnadshöjd, våningstal, storlek 
och arkitektur. 

2. Förslaget till ny Översiktsplan för Oskarshamns kommun ersätter tidigare Översiktsplan för 
Oskarshamns kommun (antagen KF 2003-03-10, § 22), fördjupad översiktsplan över 
Oskarshamns stad (antagen KF 2014-02-10, § 29) samt fördjupad översiktsplan Bråbygden 
(antagen KF 2011-03-07, § 40). 

3. Förslaget till genomförandeplan godkänns.  
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ansvara för genomförandeplanen och göra prioriteringar 

samt fördela uppdrag till nämnderna. Prioriteringar ska göras efter samråd med berörda 
nämnder. 

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att kontinuerligt rapportera arbetet med 
genomförandeplanen till kommunfullmäktige. 

Dagens sammanträde 
Kommundirektör Henrik Andersson, planchef Regina Laine, GIS-ingenjör Mattias Ekström, 
hållbarhetsstrateg Sara Olsson och kommunsekreterare Linn Helmner redogör för innehållet i 
översiktsplanen.  
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Marie Holmgren (S), Andreas Erlandsson (S), Mathias Karlsson (KLP), Leif Axelsson (SD), Ingemar 
Lennartsson (KD), Lucas Lodge (M) och Magnus Larsson (C) yrkar för respektive parti bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsen förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag 
KS 2023-01-31 § 57 
Tjänsteutlåtande, kansli- och utvecklingsenheten 2023-01-26 
Översiktsplan Antagandehandling  
Samrådsredogörelse  
Granskningsutlåtande  
Recipientutredning  
Miljökonsekvensbeskrivning  
Dagvattenplan  
Hållbara utvecklingsstrategier och viljeinriktningar, vägledning  
Genomförandeplan  
Länsstyrelsens granskningsyttrande  
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§ 6  Dnr KS 2022/001389-2 

Medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och 
Oskarshamns kommun gällande korsningsåtgärd och 
cykelväg vid E22/Saltvik Oskarshamns kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Medfinansieringsavtalet mellan Trafikverket och Oskarshamns kommun gällande 

korsningsåtgärd och cykelväg vid E22/Saltvik Oskarshamns kommun godkänns.  

2. Oskarshamns kommun ska bekosta åtgärderna i enlighet med medfinansieringsavtalet och 
kommunstyrelsen får i uppdrag att i kommande verksamhetsplaner inkludera dessa i drifts- 
och investeringsbudgetarna.  

Ärendet 
Antalet bostäder i de nora delarna av Oskarshamns tätort har ökat under senare år och ytterligare 
bostäder planeras i området kring Saltvik. Detta har genererat mer trafik till och från E22 förbi Saltvik 
via Glabovägen. Viktiga pendlingsmål är bland annat OKG. Korsningen mot E22 är idag en enkel 
trevägskorsning utan vänsterkanalisering eller accelerationsfält och med en s.k. bandyklubba på den 
västra sidan. Vid höga trafikflöden finns risk för kö på E22 med en sådan lösning. Idag utgör E22 
dessutom en fysisk barriär för cyklister och fotgängare som vill ta sig över, exempelvis för att 
använda busshållplats på motsatt sida. Kapacitet och säkerhet i korsningen behöver därför öka för 
såväl biltrafik som oskyddade trafikanter. Korsningen har redan idag trafiksäkerhetsbrister men 
behovet av ombyggnad förstärks till följd av kommunal exploatering.  
 
En åtgärdsvalsstudie som genomförts tillsammans med Oskarshamns kommun har resulterat i ett 
urval av åtgärder som redovisas översiktligt i tabell 1 nedan tillsammans med budget.  
 
 
Tabell 1. Budget för planerade åtgärder. 

 Budgetpost Kostnad (Mkr) 
1. Ombyggnad av korsning 8,5 
2. Anläggning av gc-port 4,5 
3. Anläggning av gc-väg 3,5 
4. Anpassning av busshållplatser 1,0 
5. Tillfällig förbifart 4,5 
6. Vägplan 4,0 

 Totalt 26,0 
 
 
Budget är framtagen av Trafikverket utifrån prisläge i januari 2022. Enligt avtalsförslaget finansierar 
Trafikverket 60 % av kostnaden och Oskarshamns kommun 40 % (10, 4 Mkr). Fördelningen är 
förhandlad med Trafikverket och baseras på bedömd nytta för respektive part. Medel för att 
genomföra åtgärderna förväntas finnas tillgängliga hos Trafikverket 2027/2028. Kommunen har i 
dagsläget inte namngett investeringsprojektet och det saknas anvisade medel för kommunens 
medfinansiering i nuvarande budget. Kommunen blir dock betalningsansvarig först i samband med 
att projektet slutredovisas. 
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Konsekvenser för barn och unga 

Avtalet innebär att korsningen mot Saltvik blir av högre standard rent säkerhetsmässigt, vilket torde 
gynna även de barn och unga som är medpassagerare i passerande fordon. Det kommer också att 
bli möjligt att på ett säkert sätt ta sig med cykel från Saltvik till Stensjöby. Boende i Saltvik, såväl 
barn som vuxna, kommer också kunna använda de hållplatser för kollektivtrafik som finns i höjd med 
Glabovägen, genom att passera E22 i en planskild gc-port. Detta, tillsammans med att hållplatserna 
anpassas till gällande standard, kommer att göra det både enklare, säkrare och mer bekvämt att 
resa kollektivt. Planerad åtgärd ligger i linje med kommunens ambition att utvecklas hållbart ur 
ekonomiskt- socialt och miljömässigt hänseende.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2023-01-31 § 47 att kommunfullmäktige bör besluta enligt följande:  

1. Medfinansieringsavtalet mellan Trafikverket och Oskarshamns kommun gällande 
korsningsåtgärd och cykelväg vid E22/Saltvik Oskarshamns kommun godkänns.  

2. Oskarshamns kommun ska bekosta åtgärderna i enlighet med medfinansieringsavtalet och 
kommunstyrelsen får i uppdrag att i kommande verksamhetsplaner inkludera dessa i drifts- 
och investeringsbudgetar.  

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

Beslutsunderlag 
KS 2023-01-31 § 47 
KSAU 2023-01-24 § 16 
Medfinansieringsavtal  
Tjänsteutlåtande, kansli- och utvecklingsenheten 2023-01-19 

Skickas till 

För kännedom: 

Planchefen 
Gatuchefen 
Mark- och exploateringschefen  
Samhällsbyggnadschefen  
Trafikverket  
 
För åtgärd:  
Utvecklingschefen  
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§ 7  Dnr KS 2022/001122-6 

Förslag till ny förlängning av giltighetstiden GBJ 
Samhällsfastigheter AB, Kikeboskolan 

Kommunfullmäktiges beslut 
Förslaget till förlängd giltighetstid av köpekontrakt med GBJ Samhällsfastigheter gällande 
Kikeboskolan, del av Sidensvansen 4, till och med 2023-05-31, godkänns. 
 

Ärendet 
Företaget GBJ Samhällsfastigheter AB har ett köpekontrakt, KF 2021-12-06, § 195, om att bygga 
om Kikeboskolan, del av Sidensvansen 4, till hyreslägenheter. Kontraktets giltighetstid har efter 
beslut förlängts, Kf 2022-11-28, § 26, till 2023-02-28. På grund av fortsatta rådande 
omvärldsfaktorer önskar företaget en ny förlängning om ytterligare tre månader till 2023-05-31. 
 
I köpeavtalet finns en option om att företaget även har rätt att uppföra 23 stycken nya 
bostadsrättslägenheter i fyra plan. Tilltänkt tillträde senast 2023-04-30 kommer att senareläggas 
motsvarande tid beroende på tillträdesdatum för Kikeboskolan.     

Konsekvenser för barn och unga 

Fortsatt skaderisk för de barn och unga som vistas i direkt anslutning till skolbyggnaden.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2023-01-31 § 52 att kommunfullmäktige bör besluta att förslaget till 
förlängd giltighetstid av köpekontrakt med GBJ Samhällsfastigheter gällande Kikeboskolan, del av 
Sidensvansen 4, till och med 2023-05-31, godkänns.  

Dagens sammanträde 
Mathias Karlsson (KLP) yrkar att avtalet inte ska förlängas.  
 
Andreas Erlandsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Kustlandspartiet reserverar sig mot beslutet.  

Beslutsunderlag 
KS 2023-01-31 § 52 
KSAU 2023-01-24 § 12 
KF 2022-11-28 § 26 
Tjänsteutlåtande, kansli- och utvecklingsenheten 2023-01-19  
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§ 8  Dnr KS 2023/000036-1 

Förslag till Köpeavtal M2 Sverige AB del av Döderhult 
1:1 

Kommunfullmäktiges beslut 
Förslaget till köpeavtal godkänns. 

Ärendet 
Företaget M2 Sverige AB önskar förvärva ca 4 000 kvm på Kvastmossens industriområde, del av 
Döderhult 1:1. Företaget vill även ha en option på ca 900 kvm.  
 
Företaget har för avsikt att uppföra 22 stycken så kallade industriradhus i en första etapp. I den 
andra etappen ytterligare åtta stycken. Varje industriradhus styckas av till att utgöra en egen 
fastighet. För skötsel av gemensamma ytor och teknikrum bildas en samfällighetsförening. Storleken 
på varje industriradhus är 72 kvm och vänder sig främst till en- eller fåmansbolag som främst är 
inriktade på verkstads- eller lagerproduktion. Tomtpriset är tidigare beslutat till 300 kronor per kvm.  

Konsekvenser för barn och unga 

Barn och unga av påverkas inte av förslaget.   

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2023-01-31 § 55 att kommunfullmäktige bör godkänna förslaget till 
köpeavtal.  

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

Beslutsunderlag 
KS 2023-01-31 § 55 
KSAU 2023-01-24 § 15 
Tjänsteutlåtande, kansli- och utvecklingsenheten 2023-01-19 
Köpeavtal  
Bilaga 1-5 
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§ 9  Dnr KS 2023/000045-1 

Förslag till markanvisningsavtal del av Havslätt 1 och 
del av Kolberga 2:69, förslag till Arrendeavtal del av 
Kolberga 3:1, förslag till Nyttjanderättsavtal del av 
Kolberga 2:69 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Förslaget till markanvisningsavtal godkänns. 
2. Förslaget till arrendeavtal godkänns. 
3. Förslaget till nyttjanderättsavtal godkänns. 

 
Lucas Lodge (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.  

Ärendet 
WRS Holding AB vann markanvisningstävlingen, KS 2022-11-15 § 254, avseende fastigheten del av 
Havslätt 1 och del av fastigheten Kolberga 2:69. Markområdet utgör ca 1 900 kvm med en 
restaurangbyggnad inklusive mindre reception samt en komplementbyggnad. Byggnaderna är av 
enklare standard. Fastighetsbildning görs efter att Köpebrevet är tecknat. 
 
Enligt anbud och beslut skall företaget betala 1 500 tkr för fastigheten. Förslag till 
Markanvisningsavtal enligt bilaga. 
 
I förutsättningarna för markanvisningstävlingen har vinnaren möjlighet att arrendera den intilliggande 
Havslätts camping om cirka 22 900 kvm samt förvärva befintliga byggnader som servicebyggnad, 
tvättstuga och förråd och fem stycken campingstugor. Enligt anbud och beslut skall företaget betala 
45 tkr i arrendeavgift per år plus index samt 700 tkr för de befintliga byggnaderna. Förslag till 
Arrendeavtal enligt bilaga. 
 
Företaget har för avsikt att under de fem första åren investera mellan 5-10 miljoner kronor för  
utveckling av restaurang och campingplats. Företaget har även önskemål om att arrendera ca 520 
kvm mark nedanför restaurangbyggnaden. Företagets avsikt är att uppföra en brygga med 
angöringsmöjligheter för restaurangens gäster samt plats för olika vattenaktiviteter. 
   
Enligt förslag till avtal skall företaget betala 5 tkr i arrendeavgift per år plus index. Förslag till 
nyttjanderättsavtal enligt bilaga. 

Konsekvenser för barn och unga 

Förslagen kommer att kommer att påverka barn och unga på ett mycket positivt sätt med 
möjlighet till ett flertal olika aktiviteter i kombination med den kommunala badplatsen.       

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2023-01-31 § 56 att kommunfullmäktige bör godkänna förslag till 
markanvisningsavtal, förslag till arrendeavtal samt förslag till nyttjanderättsavtal.  
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Dagens sammanträde 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag 
KS 2023-01-31 § 56  
KSAU 2023-01-24 § 11  
Tjänsteutlåtande, kansli- och utvecklingsenheten 2023-01-17 
Markanvisningsavtal  
Arrendeavtal  
Nyttjanderättsavtal  
 
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 20 

    Kommunfullmäktige 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-13 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 10  Dnr KS 2023/000005-1 

Förslag till markanvisningsavtal Proveloper AB 
Blåbäret 15 

Kommunfullmäktiges beslut 
Förslaget till markanvisningsavtal för Blåbäret 15 godkänns.  

Ärendet  
Proveloper AB har för avsikt att uppföra upp till tre butiker/verksamheter på fastigheten Blåbäret 15 
invid cirkulationsplatsen Åsavägen och Södra Fabriksgatan. Markanvisningen innebär att företaget 
har ensamrätt att under 12 månader från avtalets tecknande förhandla med kommunen om förvärv 
samt övriga villkor avseende exploatering av fastigheten.  
 
Fastigheten är sedan tidigare grovterraserad. Servitut för infart finns från Södra Fabriksgatan. 
Detaljplanen tillåter detaljhandel. Fastighetens storlek är 2 965 kvm. Köpeskillingen är tidigare 
fastställd till 800 kronor/kvm vilket motsvarar 3 272 tkr. Anslutningsavgift för vatten och avlopp 
tillkommer.  

Konsekvenser för barn och unga 

Barn och unga kommer inte påverkas av förslaget.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2023-01-31 § 53 att kommunfullmäktige bör godkänna förslaget till 
markanvisningsavtal.  

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

Beslutsunderlag  
KS 2023-01-31 § 53 
KSAU 2023-01-24 § 13 
Tjänsteutlåtande kansli- och utvecklingsenheten 2023-01-18 
Markanvisningsavtal med tillhörande kartbilder  
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§ 11  Dnr KS 2022/000741-5 

Svar på motion nr 3/22 - Stopp för stora barngrupper! 
Inför maxtak för barngruppernas storlek 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen besvaras med hänvisning till yttrandet från bildningsnämnden.  

Ärendet 
I motion inskickad av Rebecka Englund (KD) föreslås att det införs ett maxtak för barngruppernas 
storlek baserat på aktuell forskning kring barns välmående i förskolan.  

Yttrande från bildningsnämnden  
Bildningsnämnden anser att motionen belyser en viktig faktor, barngruppernas storlek, i vad som 
påverkar barnens förskoletid. Nedan följer en kortare presentation av aktuell forskning följt av en 
beskrivning av situationen i Oskarshamns kommuns förskolor idag. Yttrandet avslutas med 
nämndens slutsatser.  

Forskning om barngruppers storlek  

Det finns enligt forskning (Skolverket, 2016, Vetenskapsrådet, 2015, Åsén,2020, Samuelsson, 
Sheridan & Williams, 2016) en rad faktorer som samspelar och är viktiga att ta hänsyn till vid 
sammansättningen av barngrupper i förskolan. Personalens utbildning och kompetens är den 
viktigaste kvalitetsfaktorn i förskolan, men även personaltätheten relaterat till antal barn, barnens 
socioekonomiska förhållanden och den fysiska miljön (såsom lokalernas storlek och miljöns 
utformning) är faktorer som påverkar vad som kan anses vara en lämplig storlek på barngruppen. 
 
Skolinspektionens granskning (2017) visade bland annat att: Storleken på barngruppen och 
personaltäthet hade betydelse, ju högre antal barn och ju fler antal barn per vuxen det var i de 
observerade studierna, desto mindre uppmärksamhet och tillsyn gav personalen barnen. 
Sammanfattningsvis visade studien dock att personaltätheten hade en större betydelse för kvaliteten 
är storleken på barngruppen samt att det finns andra faktorer som arbetets organisering, 
ansvarsfördelning, den fysiska miljön, personalen kompetens, kunnande och förhållningssätt till 
uppdraget. 
 
Skolverkets rapport (2017) kommer bland annat fram till att det finns begränsad forskning om hur 
barngruppernas storlek är relaterad till barns hälsa och förmåga att knyta långvariga relationer samt 
hur barnens vistelsetid i förskolan påverkar deras välmående, lärande och utveckling på lång sikt. 
Inom pedagogisk forskning har man dock kommit fram till, att på förskolor med låg kvalitet och 
bristande kompetens hos arbetslaget blir antalet barn per barngrupp en mer avgörande faktor. 

Nuläge i Oskarshamns kommuns förskolor  

Som motionären lyfter, är Skolverkets riktmärke för barngruppers storlek för barn i 1 – 3 års ålder 6 – 
12 barn per grupp och i åldern 4 – 5 år är riktmärket 9 – 15 barn per grupp. Av förskolans allmänna 
råd framgår att det är av särskild stor vikt att de yngsta barnen ingår i mindre grupper. (Allmänna råd 
förskolan, rev 2016). Barngrupperna i Oskarshamns kommuns förskolor varierar i omfattning och är 
enligt statistik från SCB per den 15 oktober 2021 fördelat som följer: 12 barn per barngrupp i åldern 
1-3 år samt 14,6 barn per barngrupp i åldern 4-5 år. Nedan diagram visar barngruppernas storlek 
baserat på SCB:s statistik mellan åren 2018-2021. 
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Antalet barn i barngrupperna står i relation till statsbidraget för mindre barngrupper eftersom det 
genererar fler pedagoger som därför kan dela barngruppen i mindre grupper under större delen av 
dagen. Statsbidraget för mindre barngrupper upphörde den 31 december 2021 och en ny utformning 
av statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder innebar en bidragsram till varje kommun där en 
strävan ska vara att sträva efter att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med 
Skolverkets riktmärken. För Oskarshamns kommun innebar denna förändring en stor minskning av 
statsbidraget och enligt egen statistik från mars 2022 går det 18,4 barn per avdelning. Under tiden 
som statsbidraget för mindre barngrupper fanns så utvecklades ett positivt arbetssätt där 
barngruppen/avdelningen delade upp sig i mindre grupper samt att på ett bättre sätt utnyttja både 
inne- och utemiljön. Det är ett framgångsrikt arbetssätt då bland annat dialogen med varje barn blir 
starkare. Det är också ett arbetssätt som vi strävar efter att behålla. 
 
Det är positivt att lokalutredningen ligger till grund för politiska beslut vilket innebär utökad lokalyta till 
förskolan. 

Slutsatser  

Bildningsnämnden anser i likhet med motionären att barngruppernas storlek behöver minska. Inte 
minst genom ökad personaltäthet. Det bör sägas att i den forskning som finns, definieras inte 
barngruppernas storlek utifrån siffror då det inte heller varit forskningens ambition. Förvaltningen 
tycker därför inte att det är aktuellt att sätta något specifikt maxtak för antal barn per grupp. 
Skolverkets intervall är istället det som förvaltningen anser att barngruppernas storlek i 
Oskarshamns kommuns förskolor bör ligga inom. För att kommunens förskolor ska hålla god kvalitet 
är det också viktigt med kompetensförsörjning och att öka antalet legitimerade förskollärare. Antal 
barn per grupp och antal barn per pedagog styrs av tilldelad budget. En förändring av tilldelad 
budget påverkar därför antal barn per grupp och pedagog. Även tilldelning av statsbidrag kan 
påverka storleken på barngrupperna. För att kunna ha färre barn per grupp och pedagog samt hålla 
god kvalitet på utbildningen kommer mer ekonomiska resurser att behöva tilldelas. 

Konsekvenser för barn och unga 

Det är positivt för barn i förskolan att ingå i mindre barngrupper och möta utbildade kompetenta 
förskollärare och arbetslag.   

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2023-01-31 § 42 att kommunfullmäktige bör anse motionen besvarad 
med hänvisning till yttrandet från bildningsnämnden.  

Dagens sammanträde 
Rebecka Englund (KD), Magnus Larsson (C), Johanna Wyckman (L), Leif Axelsson (SD), Mathias 
Karlsson (KLP) yrkar bifall till motionen.  
 
Anton Sejnehed (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Votering begärs och följande propositionsordning godkänns:  
Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som röstar för Rebecka Englund (KD) 
med fleras förslag röstar nej.  
 
Med 30 ja mot 18 nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.  
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Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Kustlandspartiet reserverar 
sig mot beslutet.  

Beslutsunderlag 
KS 2023-01-31 § 42 
KSAU 2023-01-24 § 20 
Tjänsteutlåtande kansli- och utvecklingsenheten 2023-01-18 
Bildningsnämnden 2022-11-16 § 105 
Motion 3/11 

Skickas till 
Motionären  
 
 
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 24 

    Kommunfullmäktige 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-13 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 12  Dnr KS 2022/000742-5 

Svar på motion 4/22 - Uppvärdera våra 
undersköterskor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen bifalls med hänvisning till yttrandet från socialnämnden.  

Ärendet 
I motion inskickad av Rebecka Englund (KD) och Ingemar Lennartsson (KD) föreslås att kommunen 
utreder möjligheten att ta bort städning från utbildade undersköterskors arbetsuppgifter och låta 
denna uppgift skötas av icke utbildad vårdutbildad personal i syfte att avlasta undersköterskor och 
erkänna deras särskilda medicinska yrkeskompetens  

Yttrande från socialnämnden  
Den demografiska utvecklingen med fler äldre innebär att vård- och omsorgsinsatserna kommer att 
öka inom de närmaste åren vilket kräver ökade personalresurser. Ny personalstruktur måste skapas, 
för att klara den dagliga bemanningen och även för att möta framtidens behov. Ett förslag på strategi 
för personalförsörjning inom Äldreomsorgen håller på att arbetas fram i samverkan med 
Bemanningsenheten, HR samt Kommunal. 
 
Socialförvaltningen ställer sig positiv till att fortsatt utreda förutsättningarna för att kunna ta bort 
städning från utbildade undersköterskor och låta denna uppgift istället skötas av servicepersonal. 

Konsekvenser för barn och unga 

Fortsatt utredning bedöms inte få konsekvenser för barn och unga.   

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2023-01-31 § 21 att kommunfullmäktige bör bifalla motionen med 
hänvisning till yttrandet från socialnämnden.  

Dagens sammanträde 
Catrin Alfredsson (S), Ingemar Lennartsson (KD), Leif Axelsson (SD) och Mathias Karlsson (KLP) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag 
KS 2023-01-31 § 63 
KSAU 2023-01-24 § 21 
Tjänsteutlåtande kansli- och utvecklingsenheten 2023-01-18 
Socialnämnden 2022-09-28 § 95 
Motion 4/22 
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Skickas till 
Motionärerna  
Socialnämnden  
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§ 13  Dnr KS 2022/000754-4 

Svar på motion nr 5/22 - Mer fotvård till äldre 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen besvaras med hänvisning till socialnämndens yttrande samt beslut (SN 2022-09-28, § 96).  

Ärendet 
I motion inskickad av Michael Erlandsson (SD) föreslås att kommunen utreder om och på vilket sätt 
man skulle kunna bistå äldreboenden i kommunen med fotvårdsstolar samt att kommunen utreder 
hur man kan stärka våra äldres möjligheter att ta del av medicinsk fotvård.  

Yttrande från socialnämnden 
Det finns fotvårdsstolar på några äldreboenden i kommunen. Flera av våra brukare tar redan idag 
emot medicinsk fotvård ute på våra boenden. Våra medarbetare är då behjälpliga med att boka 
utifrån brukarens/anhörigas önskemål samt behov. 
 
Socialnämnden beslutade också 2022-09-28 § 96 att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda 
följande frågor:  

 Vilka boenden har fotvårdsstolar?  

 I vilken utsträckning används fotvårdsstolarna?  

 Hur ser behovet ut?  

Konsekvenser för barn och unga 

Fortsatt utredning bedöms inte få konsekvenser för barn och unga.   

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2023-01-31 § 64 att kommunfullmäktige bör anse motionen besvarad 
med hänvisning till socialnämndens yttrande samt beslut 2022-09-28 § 96.  

Dagens sammanträde 
Leif Axelsson (SD) yrkar bifall till motionen.  
Anita Hultgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.  

Beslutsunderlag 
KS 2023-01-31 § 64 
KSAU 2023-01-24 § 22 
Tjänsteutlåtande kansli- och utvecklingsenheten 2023-01-18 
Socialnämnden 2022-09-28 § 96 
Motion 5/22 
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§ 14  Dnr KS 2022/000780-3 

Svar på motion nr 6/22 - En levande skärgård 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motion 6/22 avslås med hänvisning till yttrandet från kansli- och utvecklingsenheten.  

Ärendet 
Representant i KF har i motion yrkat att kommundirektören får i uppdrag att sätta ihop en grupp som 
aktivt driver frågan kring relevanta åtgärder och forskning gällande problematik med spigg, samt 
undersöka möjligheten till extern och intern finansiering av forskning och åtgärder. Motionen 
beskriver en problematik med att spigg konkurrerar ut många fiskarter. Spiggen äter både 
djurplankton och rovfiskars larver samt små kräftdjur. När kräftdjuren minskar i antal ökar istället 
mängden trådalger som kräftdjuren annars äter. Trådalgerna försämrar möjligheten för fiskyngel att 
växa i en skyddad miljö. I motionen nämns också de vikar som utretts i samband med det s.k. VIK-
valet. Totalt har 11 stycken vikar valts ut och prioriterats med avseende på bland annat problematik 
med övergödning och igenväxning. Av motionen framgår att arbetet med vikarna med fördel kan 
samordnas med det i motionen föreslagna arbetet med spigg, samt att ett samarbete bör etableras 
med Sveriges lantbruksuniversitet, Linnéuniversitetet, Stockholms universitet och andra aktörer inom 
området. Exempel på externa medel som nämns är riktade EU-medel i regeringens Havs-, fiskeri- 
och vattenbruksprogram för perioden 2021-2027.  

Bakgrund 

Uppgiften att driva vidare frågan om de prioriterade vikarna ligger på kommunens vattengrupp. 
Vattengruppens roll är att hjälpa till att hitta lämpliga externa medel att söka, samt att dessa 
eventuellt kan kompletteras med en kommunal medfinansiering. 

Yttrande från kansli- och utvecklingsenheten 

Idén att Oskarshamns kommun agerar motor i ett forskningsbetonat arbete kring Östersjön generellt 
och spigg mer specifikt är attraktivt ur flera hänseenden. Östersjön har stor betydelse för djur- och 
växtliv, men även för det rörliga friluftslivet, turismen och båtlivet samt utgör även genom fisket 
grunden för de kulturmiljövärden och boendemiljöer som finns i kommunens skärgård. Att 
ekosystemen i Östersjön fungerar är emellertid en fråga betydligt större än Oskarshamns 
geografiska avgränsning. Östersjöns miljöproblem är kända sedan lång tid. Att de trots det inte 
åtgärdats vittnar om problemens komplexitet och resurskrävande natur. Av motionen framgår inte 
tydligt vad den forskning som föreslås ska leda till. Därför går det inte heller att göra en adekvat 
bedömning av resursmässiga och ekonomiska konsekvenser av att genomföra förslaget. Mot 
bakgrund av den ekonomiska utmaning som kommunen står inför, anser kansli- och 
utvecklingsenheten därför att det är motiverat att avslå motionen. 

Konsekvenser för barn och unga 

Att arbeta med frågor som på olika sätt bidrar till att nå de svenska och globala miljömålen är viktigt, 
i synnerhet för unga och barn. Det övergripande målet för svensk miljöpolitik (generationsmålet) är 
att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att 
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Eftersom omfattningen av den 
forskning som föreslås i motionen inte är tydligt angiven, går det inte att bedöma konsekvenserna av 
att avslå motionen. Alla åtgärder som genomförs för att förbättra miljön i Östersjön är av naturliga 
skäl bra även för barn och unga.  
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Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2023-01-31 § 67 att kommunfullmäktige bör avslå motionen med 
hänvisning till yttrandet från kansli- och utvecklingsenheten.  

Dagens sammanträde 
Mathias Karlsson (KLP) yrkar bifall till motionen.  
 
Patrik Wahlström (S) och Andreas Erlandsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Votering begärs och följande propositionsordning godkänns:  
Den som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som röstar för Mathias Karlssons (KLP) 
förslag röstar nej.  
 
Med 45 ja mot 3 nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
KS 2023-01-31 § 67  
KSAU 2023-01-24 § 23 
Tjänsteutlåtande, kansli- och utvecklingsenheten  
Motion 6/22 
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§ 15  Dnr KS 2022/000782-4 

Svar på motion nr 7/22 - Flyttbara trädgårdar 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motion nr 8/22 avslås med hänvisning till yttrandet från kansli-och utvecklingsenheten. 

Ärendet 
Representant i KF har i motion 7/22 yrkat att kommundirektören får i uppgift att – tillsammans med 
BUN och TN - ta fram en plan och ett underlag till beställning av en s.k. flyttbar trädgård samt 
därutöver undersöka de finansiella förutsättningarna för en sådan. En flyttbar trädgård utgör enligt 
vad som framgår av motionen, en scen uppbyggd av flyttbara moduler som kan fyllas med 
trädgårdsinspiration i olika teman. Den flyttbara trädgården syftar i att möjliggöra tematrädgård i hela 
kommunen och också utgöra en informations- och inspirationskälla. Projektet bör enligt motionen 
hanteras genom en upphandling och uppdragsgivare bör vara BUN, TN och KS. 

Yttrande från kansli- och utvecklingsenheten 

Kansli- och utvecklingsenheten ställer sig generellt positiv till idén, som är både intressant och 
nyskapande. Vi ser möjligheter med att göra tillfälliga platsförstärkningar och lyfta fram olika 
geografiska områden men också koppla ihop åtgärden med olika informationsinsatser eller liknande 
och eventuellt också förstärka åtgärden med olika lokala initiativ. Utsmyckning med grönska skapar 
mötesplatser, för såväl vuxna som för unga och barn, något som bidrar till kommunens hållbara 
utveckling. Kansli- och utvecklingsenheten är trots detta tveksam till om en sådan åtgärd är 
motiverad i närtid med anledning av de ekonomiskt utmanande tider som kommunen står i färd att 
möta. Troligt är, att åtgärden utöver själva investeringen, också är förknippad med administrativa 
kostnader och driftkostnader, vilket ytterligare förstärker kansli- och utvecklingsenhetens 
ställningstagande. I Oskarshamns stad och i kommunens övriga tätorter, finns gott om områden med 
plats för permanenta trädgårdsinstallationer, ex. i parker och vid torg. Kansli- och 
utvecklingsenheten bedömer att förslaget med mobila lösningar potentiellt gör mer samhällsnytta i 
större städer med högre grad av förtätning. 

Konsekvenser för barn och unga 

Beslutet att avslå motionen förväntas inte medföra negativa konsekvenser av betydelse för barns 
och ungas möjligheter att leva, lära och bo i Oskarshamns kommun.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2023-01-31 § 65 att kommunfullmäktige bör avslå motionen med 
hänvisning till yttrandet från kansli- och utvecklingsenheten.  

Dagens sammanträde 
Mathias Karlsson (KLP) och Peter Wretlund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar bifalla detta.  
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Beslutsunderlag 
KS 2023-01-31 § 65 
KSAU 2023-01-24 § 24 
Motion 7/22 
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§ 16  Dnr KS 2022/001395-2 

Uppdrag att besvara medborgarförslag nr. 26/22 - 
Promenadväg runt Kyrkfjärden i Påskallavik är i behov 
av broreparation 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag nr. 26/22 översänds till kommunstyrelsen för beslut och besvarande.  

Ärendet 
Medborgarförslag nr. 26/22 inkom 2022-12-09.  
 

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.   

Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande kansli- och utvecklingsenheten 2023-01-26 
Medborgarförslag 26/22 

Skickas till  

För kännedom 

Förslagsställaren 

För åtgärd 

Kommunstyrelsen  
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§ 17  Dnr KS 2022/001402-2 

Uppdrag att besvara medborgarförslag nr. 27/22 - 
Förvandla gräsytor i Oskarshamns kommun till 
ängsmark för att rädda bin och andra pollinatörer 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag nr. 27/22 översänds till kommunstyrelsen för beslut och besvarande.  

Ärendet 
Medborgarförslag nr. 27/22 inkom 2022-12-12.  
 

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.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande kansli- och utvecklingsenheten 2023-01-26 
Medborgarförslag 27/22 

Skickas till  

För kännedom 

Förslagsställaren 

För åtgärd 

Kommunstyrelsen  
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§ 18  Dnr KS 2022/001411-2 

Entledigande av uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet utgår.  
  

Ärendet 
I skrivelse har Anders Svensson (SD) återkallat sin tidigare avsägelse från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Anders Svensson.  
Tillbakadragen avsägelse 
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§ 19  Dnr KS 2022/001412-2 

Entledigande av uppdrag som ledamot i 
bildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Per Tingström (KD) beviljas begärda entledigande från uppdraget som ledamot i 

bildningsnämnden. 
2. För tiden 2023-02-14 – 2026-12-31 väljs Johanna Wyckman (L) till ledamot i 

bildningsnämnden. 

Ärendet 
I skrivelse har Per Tingström (KD) avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i bildningsnämnden.  

Ärendets behandling 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att Per Tingström beviljas begärda entledigande från 
uppdraget som ledamot i bildningsnämnden. 
 
Rebecka Englund (KD) föreslår att för tiden 2023-02-14 – 2026-12-31 väljs Johanna Wyckman till 
ledamot i bildningsnämnden.  

Dagens sammanträde 
Ordförande ställer proposition på förslagen från valberedningen och Rebecka  och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Per Tingström (KD) 
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§ 20  Dnr KS 2023/000125-1 

Val av auktoriserad revisor och revisorsersättare till 
stiftelsen Be-Ge församlingsstiftelse 

Kommunfullmäktiges beslut 
För räkenskapsåren 2023-2026 väljs nedanstående auktoriserad revisor och revisorsersättare 
till stiftelsen Be-Ge församlingsstiftelse: 

Auktoriserad revisor  

Harald Justegård, Ernst & Young 

Revisorsersättare 

Linda-Marie Emilsson, Ernst & Young  

Ärendets behandling 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att för räkenskapsåren 2023-2026 väljs Harald 
Justegård, Ernest & Young till auktoriserad revisor och Linda-Marie Emilsson, Ernest & Young till 
revisorsersättare till stiftelsen Be-Ge församlingsstiftelse.  

Dagens sammanträde 
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar 
bifalla detta.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kansli- och utvecklingsenheten 2023-01-26 
 
 
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 36 

    Kommunfullmäktige 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-13 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 21  Dnr KS 2022/001261-24 

Förordnande av överförmyndare 

Kommunfullmäktiges beslut 
För tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 utses Thomas Olsson till överförmyndare. 

Ärendets behandling 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att för tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 utses Thomas 
Olsson till överförmyndare.  

Dagens sammanträde 
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar 
bifalla detta.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande, kansli- och utvecklingsenheten 2023-01-26 
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§ 22  Dnr KS 2022/001261-205 

Val av revisor till Räddningstjänsten Sydost 

Kommunfullmäktiges beslut 
För räkenskapsåren 2023-2026 väljs Johnny Maurits till revisor för Räddningstjänsten i Sydost.  

Ärendets behandling 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att för räkenskapsåren 2023-2026 väljs Johnny Maurits 
till revisor för Räddningstjänsten i Sydost.  

Dagens sammanträde 
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar 
bifalla detta.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kansli- och utvecklingsenheten 2023-02-09 

Skickas till 
Revisorerna  
Räddningstjänsten Sydost  
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§ 23  Dnr KS 2022/001261-123 

Val av huvudmän i Lönneberga - Tuna - Vena 
Sparbank 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återupptas på kommunfullmäktiges sammanträde 2023-03-13.   

Ärendets behandling 
Oskarshamns kommun har att välja två huvudmän till Lönneberga. En av platserna är vakant.  

Dagens sammanträde 
Inga nomineringar till huvudman har inkommit.  

Beslutsunderlag 
KF 2022-12-12 § 83 
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§ 24  Dnr KS 2022/001261-124 

Val av huvudmän i Högsby Sparbank 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återupptas på kommunfullmäktiges sammanträde 2023-03-13.   

Ärendets behandling 
Oskarshamns kommun har att välja tre huvudmän till Högsby Sparbank. En av platserna är vakant.  

Dagens sammanträde 
Inga nomineringar till huvudman har inkommit.  

Beslutsunderlag 
KF 2022-12-12 § 84 
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§ 25  Dnr KS 2023/000200-2 

Entledigande av uppdraget som ledamot i direktionen 
för Kretslopp Sydost 

Kommunfullmäktiges beslut 
3. Yvonne Bergvall (S) beviljas begärda entledigande från uppdraget som ledamot i direktionen 

för Kretslopp Sydost.  
4. För tiden 2023-02-14 – 2026-12-31 väljs Anton Sejnehed (S) till ledamot i direktionen för 

Kretslopp Sydost.  

Ärendet 
I skrivelse har Yvonne Bergvall (S) avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i direktionen för Kretslopp 
Sydost.   

Ärendets behandling 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att Yvonne Bergvall (S) bör beviljas begärda 
entledigande samt att för tiden 2023-02-14 – 2026-12-31 väljs Anton Sejnehed (S) till ledamot i 
direktionen för Kretslopp Sydost.  

Dagens sammanträde 
Ordförande ställer proposition på valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar 
bifalla detta.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Yvonne Bergvall (S) 
Tjänsteutlåtande kansli- och utvecklingsenheten 2023-02-13 

Skickas till  
Kretslopp Sydost  
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§ 26  Dnr KS 2023/000095-1 

Interpellation till oppositionsråd Leif Axelsson (SD) - 
Finansiering arena 
 
I interpellation från Jan Johansson (partilös) till oppositionsråd Leif Axelsson (SD) ställs följande 
frågor:  
 
Två Sverigedemokrater har i media gått ut med att IK Oskarshamn skall stå för en del av kostnaden 
när en ny arena skall byggas för bl.a. hockey. Min fråga (frågor) med anledning av detta blir då 
följande: 
 
Om arenan byggs som det är tänkt i Tennishallsområdet så kommer bara arenabygget att kosta i 
storleksordningen 400 miljoner kronor Hur stor del av denna kostnad har då Sverigedemokraterna 
tänkt sig att hockeyklubben skall stå för? Har ni tänkt er fem eller tio procent eller mer? Jag 
tillsammans med många andra ser med spänning framemot hur mycket pengar det handlar om som 
ni vill skinna IKO på. 
 
Leif Axelsson (SD) besvarar interpellationen enligt följande:  
 
Sverigedemokraterna har tidigt ställt sig bakom att en ny evenemangsarena ska byggas. Något som 
är viktigt för att göra det möjligt för att kunna ha elithockey i kommunen på sikt, men även för 
möjligheten att arrangera andra evenemang och även skapa större förutsättningar för 
ungdomsverksamheten och damhockeyn.  
 
Vi har även förordat ett ägande av en sådan arena i kommunal regi, vilket enligt vår uppfattning ger 
lägre driftskostnader än i privat regi. En faktor som är viktig för att inte ta onödigt många 
skattekronor i anspråk från kommunens kärnverksamhet. Investeringen kommer däremot öka 
driftskostnader och som kommer landa uppemot 20 - 25 miljoner kronor årligen. Där klubbens hyra 
idag på en dryg miljon kronor långt ifrån täcker.  
 
Den merkostnad som uppstår som en följd av investeringen måste finansieras upp av såväl 
kommunen, klubben och näringslivet tillsammans. Något som samtliga parter varit överens om och 
vilket Sverigedemokraterna är av uppfattningen kring också. 
 
Jan Johansson tackar för svaret och därefter följer en interpellationsdebatt mellan honom och Leif 
Axelsson (SD).  
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§ 27  Dnr KS 2023/000096-1 

Interpellation till kommunalråd Lucas Lodge (M) - 
Lokalisering arena 
 
I interpellation från Jan Johansson (partilös) till kommunalråd Lucas Lodge (M) ställs följande frågor:  
 
Arenafrågan är ständigt aktuell. En utredning har kommit fram till att en lämplig placering är 
Tennishallsområdet. Svar på den utredning som berör bl.a. ekbeståndet och andra miljöaspekter 
skall lämnas av länsstyrelsen och är väl förhoppningsvis på ingång. 
 
Även om det blir ett positivt svar så finns det stora utmaningar bl.a. den ekonomiska frågan. Många 
befintliga verksamheter i det tänkta området måste flytta och kommunen måste bygga nytt. En ny 
racket- hall skall byggas på annan mark. Kravet från tennisklubben är som jag fattat det att det blir 
en fullskalig rackethall med fyra innebanor fyra utebanor badmintonbanor ytor för paddel och 
bordtennis samt ny squashhall. Vidare måste sportklubbens kastplan få ny mark och där är det väl 
tänkt att man lägger den på gamla basebollplan i Fredriksberg. Dock kan det kräva en omfattande 
sanering eftersom marken det handlar är gamla soptippen. Som jag redan nämnt så finns det stora 
utmaningar både miljömässigt men framförallt kostnadsmässigt med att bygga på 
Tennishallsområdet. Om kommunen kommer fram till att det inte går att gå vidare med för- slaget på 
grund av olika anledningar utan måste avbryta projektet så är min fråga (frågor) till Lukas: 
 
Finns en plan B som snabbt kan sjösättas och hur ser den ut. IKO kan ju inte vänta i evigheter på en 
lösning. Kan ni tänka Er att den omfattande utredning och förstudie som GHAB tillsammans med 
fritidskontoret gjort kan bli en slutlig lösning. I detta koncept finns många lösningar som kommer att 
tillföra mycket omfattande ekonomiska fördelar för hockeyklubben. Dessutom ingår en ny 
träningshall i detta koncept och kan dessutom påbörjas inom en snar framtid. 

 

Lucas Lodge besvarar frågan enligt följande: 

 
Först vill jag tacka Jan för Interpellationen. Situationen har ändrats sen Jan ställde frågan så mitt 
svar blir relativt kort, hoppas att Jan har förståelse.  
 
Det som förändrade situationen var att för två veckor sedan fick vi ett positivt svar från Länsstyrelsen 
gällande ”Samråd angående avverkning och påverkan på skyddsvärda träd på fastigheten 
Oskarshamn 3:2, Oskarshamn kommun” Om man summerar detta beslut som är på 11 sidor i text 
som är begriplig är min summering:  
 
Länsstyrelsen godkänner att Oskarshamns kommun får uppföra en arena på den platsen som vi 
önskat om vi följer vissa direktiv. Dessa direktiv är helt klart hanterbara och vi går vidare med 
projekteringen som planerat så just nu behöver vi inte fokusera på en plan B.  
 
På frågan som Jan ställde om utredningen från GHAB och om det är ett möjligt spår framåt så är 
mitt svar att det underlaget låg till grund till det Inriktningsbeslut som togs 2022 att gå vidare med 
projektering för att bygga en ny arena och det är det spåret som jag förespråkar i dag.  
 
Jan Johansson tackar för svaret.  
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§ 28  Dnr KS 2023/000191-1 

Interpellation till bildningsnämndens ordförande 
Anton Sejnehed (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
I interpellation från Leif Axelsson (SD) till bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S) ställs 
följande frågor:  
 

1. Hur motiveras, bortom ekonomiska aspekter, ni beslutet om att just Havslätt förskola ska 
läggas ner?  

 
2. Är ni beredda att tillsätta en opartisk utredning om hur kommunen kan nå sina sparmål utan 

att lägga ner Havslätts förskola?  
 

3. Om ni beslutar att lägga ner Havslätts förskola, är ni beredda att bespara barnen uppslitning 
av deras redan etablerade sociala anknytningar och band till pedagoger och kompisar 
genom en ansvarsfull utfasning? (Barnkonventionen, artikel 3)  

 
Anton Sejnehed (S) besvarar interpellationen enligt följande:  

1. I den utredning som förvaltningen har gjort så har man tittat på andel barn med plats i 
förskolan, inskrivna barn i förskolan, antal födda barn och storlek på förskolorna. I den 
lokalutredningen som bildningsnämnden godkände 2020 beskrivs att en förskola med 
kapacitet för minst 100 barn har andra möjligheter än mindre förskolor. Dessa fördelar 
handlar bland annat om ökad möjlighet till att samordna och organisera personal utifrån 
verksamhetens behov, minskad sårbarhet vid frånvaro hos personal, bättre förutsättningar 
för kollegialt lärande och ökad attraktivitet vid rekrytering, då bland annat ensamarbete 
minskas.  
 
Förvaltningen har utifrån det gjort en sammanställning över vilka förskolor som har två 
avdelningar i Oskarshamns tätort. Det finns fem förskolor med två avdelningar i 
Oskarshamns tätort och av dessa har bildningsnämnden redan beslutat att avveckla 
Sunnanäng och Södertorns paviljonger. Det beslutet togs i samband med beslut om 
byggnation av en ny förskola. Då finns Havslätts förskola, Saltviks förskola och Kristineängs 
förskola kvar.  
 
Förvaltningen bedömer att Saltviks förskola inte ska avvecklas då barn i Saltvik, Rotvik och 
Ekebo främst går på den samt ytterligare byggnation av villor planeras i det området. 
Förvaltningen bedömer att Kristineängs förskola inte ska avvecklas då den ligger i anslutning 
till den nya förskolan och därför inte är en förskola med två avdelningar i den bemärkelsen 
eftersom den kan arbeta nära tillsammans med den nya förskolan. Avståndet mellan 
förskolorna är cirka 30 meter och området mellan förskolorna utgörs av en förskolegård.  
 
Området som benämns som norra området inom förskolans verksamhetsområde rymmer 
följande förskolor; Saltvik, Havslätt, Gläntan, Humlan och Norrtorn. Det innebär att det inom 
ett relativt litet område idag finns fem förskolor. Det område i Oskarshamns tätort som har 
den största procentuella nedgången i barnafödande är området som benämns som det norra 
området. Det föds alltså färre barn i det området i relation till tidigare år. Samma fenomen 
finns inte i samma utsträckning i övriga områden i Oskarshamns tätort.  
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2. Bildningsnämnden och Oskarshamns kommun behöver fortsätta utreda hur kommunen kan 
bli mer kostnadseffektiv och minska sina kostnader eftersom skatteunderlagsprognoserna 
fortsatt visar på att kommunen behöver vidta åtgärder för att minska sina kostnader eller 
höja skatten, om inte regeringen höjer de generella statsbidragen.  
 
Att en förskola ska avvecklas beslutade kommunfullmäktige 2022-12-12 och gav 
bildningsnämnden i uppdrag att besluta om vilken förskola som skulle avvecklas. Uppdraget 
var att avveckla en förskola i Oskarshamns tätort.  

 
3. Bildningsnämndens uppdrag är att avveckla en förskola i Oskarshamns tätort och utifrån det 

har bildningsnämndens budget minskats med halvårseffekt 2023 och från och med 2024 
helårseffekt. Den minskning som bildningsnämnden har fått för avveckling av förskola avser 
kostnader för lokaler och städ. Tekniska kontoret har fått en minskad budget för kost och 
underhåll motsvarande en förskola. Att göra succesiv avveckling är därför inte möjlig.  
 
Medarbetare inom bildningsförvaltningen kommer med barns bästa i fokus att arbeta för att 
en övergång till en ny förskola blir så bra som möjlig. Det finns erfarenhet av den typen av 
övergångar eftersom barn av olika anledningar byter förskola i kommunen eller från annan 
kommun till oss.  
 
Enligt riktlinjerna så kommer den första riktiga månadsuppföljningen för styrelser och 
nämnder i mars och avser då perioden 1/1-28/2. Bildningsnämnden har gjort en preliminär 
månadsuppföljning för januari 2023 och den visar på ett underskott om 1,4 miljoner kronor 
för verksamhetsområdet förskola. Underskottet är ett resultat av betydligt färre barn än 
tidigare. I januari 2022 var det 1 367 barn inskrivna i de kommunala förskolorna och i januari 
2023 var motsvarande antal barn 1 322 st. Det är en skillnad på 45 barn. 

 
Leif Axelsson (SD) tackar för svaret och därefter följer en interpellationsdebatt där Leif Axelsson 
(SD), Anton Sejnehed (S), Mathias Karlsson (KLP), Per Tingström (KD) och Magnus Larsson (C) 
deltar.  
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§ 29 
 

Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges beslut  
Nedanstående ärenden noteras som anmälda.  
 

 KS 2023/000052 Information om nämndemannaval 2023. Till ansvarig för 
nämndemannaval i er kommun. 

 KS 2022/000003 VB: För kännedom: fastställda sammanträdesdatum för 
Hjälpmedelsnämnden 2023 

 KS 2022/000003 VB: Information till våra medlemskommuner angående 
bildandet av Räddningstjänsten Sydost 

 KS 2022/000317 Beslutsexpediering BN - Bildningsnämndens driftbudget 
2023 - Resursfördelning till bildningsnämndens 
verksamheter samt elevpeng 

 KS 2022/000830 Beslutsexpediering BN - Svar på medborgarförslag nr 
10/22 - Bojar vid bryggan vid Havslätts restaurang 

 KS 2022/000902 Beslutsexpediering BN - Svar på medborgarförslag nr 
11/22 - Utveckla oljekajen i Kolberga 

 KS 2022/001018 Beslutsexpediering BN - Svar på medborgarförslag nr 
14/22 - Bastu vid Havslätts badplats 

 KS 2022/001060 Beslutsexpediering BN - Svar på medborgarförslag nr 
16/22 - Låt elever ta med sig skolpengen vid utlandsstudier 
på Svenska Skolan 

 KS 2022/001099 Beslutsexpediering BN - Svar på revisionsrapport - 
Granskning av arbetet med att motverka, förhindra och 
hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda 

 KS 2022/001099 Beslutsexpediering av TN 2022 000148-2 - Svar på 
revisionsrapport - Granskning av arbetet med att motverka  
förhindra och hantera hot och våld mot anställda och 
förtroendevalda 

 KS 2022/001192 Beslutsexpediering BN - Svar på medborgarförslag 25/22 - 
Måla ett porträtt av Ulf S på husfasad i Oskarshamns 
centrum 

 KS 2022/001434 VB: För kännedom: Verksamhetsplan med budget för KHS 
2023 

 KS 2023/000098 Beslutsexpediering BN - Beslut om regler för 
verksamhetsbesök 

 
 

 


