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Dnr KS 2019/000126-14

Allmänhetens frågestund
Ordföranden meddelar att inga frågor har inkommit från allmänheten till dagens möte.
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Dnr KS 2021/000033-1

Val av protokolljusterare
Kommunfullmäktiges beslut

Efter uppropet utser fullmäktige Johanna Wyckman (L) och Anita Hultgren (S) att tillsammans med
ordföranden justera dagens protokoll. Justeringen sker digitalt.
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Dnr KS 2022/000036-42

Fastställande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Utskickad dagordning fastställs.
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Dnr KS 2022/000344-1

Information från kommunens revisorer
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras som mottagen.

Ärendet

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

Dagens sammanträde

Ordförande för kommunrevisionen, Klaus Leidecker, redogör för den genomförda granskningen;
Granskning av styrmodellen avseende löften och mätetal, samt de svar som inkommit från styrelse
och nämnder, enligt följande:

Syfte

Granskningen syftar till att granska om kommunstyrelsens och nämnderna bedriver ett
ändamålsenligt arbete med tillräcklig intern kontroll avseende löften och mätetal i enlighet med
styrmodellen?

Revisionsfrågor
-

-

Finns det ändamålsenliga styrdokument och instruktioner för styrmodellens tillämpning?
Har kommunstyrelsen rutiner för att säkerställa tillräcklig uppsikt över hur styrmodellen tillämpas
i hela organisationen?
Sker ett ändamålsenligt arbete med beredning av löften och mätetal på styrelse/nämndsnivå?
Har löften med mätetal upprättats i styrelse/nämnder enligt styrmodellens intentioner?
Finns en tydlig koppling till övrig verksamhetsplanering och finansiella förutsättningar?
Finns tydliga roller och ansvar för genomförande av löften på förvaltningsnivå?
Har tillräckliga rutiner upprättats för uppföljning och utvärdering av löften?
Hur återförs resultatet till verksamheten?

Svar på revisionsfrågor

Finns det ändamålsenliga styrdokument och instruktioner för styrmodellens tillämpning?
Ej uppfyllt
Har kommunstyrelsen rutiner för att säkerställa tillräcklig uppsikt över hur styrmodellen tillämpas i
hela organisationen?
Ej uppfyllt
Sker ett ändamålsenligt arbete med beredning av löften och mätetal på styrelse/nämndsnivå?
Ej uppfyllt
Har löften med mätetal upprättats i styrelse/nämnder enligt styrmodellens intentioner?
Delvis uppfyllt

Justerarsignaturer
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§ 99 fortsättning
Finns en tydlig koppling till övrig verksamhetsplanering och finansiella förutsättningar?
Delvis uppfyllt
Finns tydliga roller och ansvar för genomförande av löften på förvaltningsnivå?
Uppfyllt
Har tillräckliga rutiner upprättats för uppföljning och utvärdering av löften?
Delvis uppfyllt
Återförs resultatet till verksamheten?
Uppfyllt

Rekommendationer
-

-

Att utvärdera modellen bland annat i syfte att utveckla modellen genom att
verksamhetsperspektivet kan förenas med behovet av att säkerställa en röd tråd från vision och
övergripande målambitioner, samt tydligare tillgodose ett utvecklingsperspektiv.
Att utveckla modellen genom att även lyfta fram tvärsektoriella/kommungemensamma löften.
Att öka transparensen i indikatorer för att främja tydligare återkoppling av verksamhetens
riktning.
Att se över hur nämnder och budgetberedning mer aktivt kan involveras i syfte att årligen pröva
om eventuella revideringar behöver göras med koppling till exempelvis övergripande politiska
målambitioner och finansiella förutsättningar.
Att till styrmodellen skapa riktlinjer/anvisningar för hur löften med mätetal ska tillämpas, samt
tillse att tjänsteperson på centrala nivån ”äger” processen i fråga om att bevaka tillämpning och
stödja förvaltningar/nämnder i arbetet med löften.
PwC anser att det inom bildningsnämnden och socialnämnden behöver tydliggöras vad som
ligger till grund för bedömning av ett löftes utfall, samt skapa underlag för att med ökad
transparens kunna följa ett löftes utveckling över tid.

Ordföranden ställer proposition på att informationen noteras som mottagen och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.
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Dnr KS 2022/000616-2

Övertagande av fotbollsanläggning Ernemar från
Oskarshamns AIK
Kommunfullmäktiges beslut

1. Ernemars fotbollsanläggning från Oskarshamns AIK förvärvas till en köpeskilling om 8 miljoner
kronor.
2. Finansieringen av förvärvet sker genom ett i anspråkstagande av investeringsobjektet
”Strategiska förvärv”.
3. Bildningsnämnden får i uppdrag att besluta och teckna avtal med Oskarshamns AIK om
förvärvet samt därtill hörande hyresavtal om planer, klubblokaler, förråd, omklädning, reklam och
namnrätt.
Jäv
Lena Granath (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Ärendet

Oskarshamns AIK (OAIK) äger och driver fotbollsanläggningen i Ernemar. Anläggningen som består
av klubblokal, omklädningsrum, förråd, fotbollshall, parkering, konstgräsplan och gräsplaner började
byggas 1994. Därefter har anläggningen byggts till och utvecklats i omgångar. OAIK har finansierat
anläggningen men Oskarshamns kommun har under årens lopp stöttat med olika kontantstöd och
årliga skötselbidrag. Förutom att OAIK bedriver hela sin ungdoms- och seniorverksamhet i fotboll på
anläggningen så är anläggningen viktig för övriga kommunala fotbollsklubbar. Här finns kommunens
enda inomhushall för fotboll och kommunens enda vinteröppna konstgräsplan. Via två avtal hyr
Oskarshamns kommun både fotbollshall och konstgräsplan (fram till 2022) av OAIK för att ge andra
kommunala föreningar möjligheten att bedriva verksamhet på anläggningen.
Att driva en så här stor anläggning är tufft för en förening som är starkt beroende av ideella krafter
för att klara det. Kommunala driftstöd täcker bara en liten del av vad det kostar att driva
anläggningen. OAIK har under senare år haft det allt tuffare att få ekonomin att gå runt för att klara
driften av anläggningen. Förutom anläggningen har OAIK en bred ungdomsverksamhet och ett
elitlag som för tillfället spelar i landets tredje högsta serie, nämligen division ett. Anläggningen som
snart är 30 år har både akuta och närliggande behov av omfattande investeringar och
underhållskostnader, vilket OAIK kommer ha svårt att klara av på egen hand.
OAIK och Oskarshamns kommun har under senare åren diskuterat olika lösningar på hur
anläggningen ska kunna drivas och skötas framöver för att säkerställa både fortlevnaden av
anläggningen och OAIK:s verksamhet. Vissa lösningar har även genomförts sedan 2018 för att
stötta OAIK med driften av anläggningen. Bland annat har utöver det årliga skötselbidraget extra
bidrag beviljats, både via kontantstöd samt övertagande av elavtal vilket minskat föreningens
kostnader. Ytterligare en stor sak skedde under hösten 2021 då Oskarshamns kommun tog över
ägandet och ansvaret för konstgräsplanen, där kommunen bekostar en upprustning och byte av
konstgräsmatta samt belysning.
En slutlig lösning som diskuterats för att på bästa sätt kunna säkerställa den fortsätta driften av
anläggningen är att Oskarshamns kommun köper hela anläggningen av föreningen. Köpeskillingen
har förhandlats mellan kommunledningen och föreningen och föreslås bli 8 miljoner kronor.
Föreningen har via ett extra årsmöte den 3 maj 2022 godkänt försäljningen och köpeskillingen.
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§ 100 fortsättning
Planen är sedan att Oskarshamns kommun tar över ägandet och ansvaret för anläggningen från 1
januari 2023. Anläggningen kommer i så fall sortera under bildningsförvaltningen som en av
fritidskontorets anläggningar. Förvaltningen har uppskattat de framtida årliga kommunala
driftskostnaderna till cirka 2,2 mkr. I nuvarande budgetram hos fritidskontoret finns cirka 1,7 mkr,
vilka kommer via hyresavtal för konstgräsplan och fotbollshallen samt att föreningen idag har ett
årligt skötselbidrag för anläggningen som försvinner och slutligen ska föreningen betala en årlig hyra
för anläggningen. Resterande 500 tkr ryms inom de 6 mkr som kommunstyrelsen beslutat att
tillskjuta bildningsnämnden till 2023. Förvaltningen behöver vidare få ett uppdrag att förhandla fram
ett hyresavtal mellan Oskarshamns kommun och OAIK. Ett hyresavtal som omfattar hyror för delar
såsom planer, klubblokaler, förråd, omklädning, reklam och namnrätt.

Bildningsnämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige,
2022-05-11, § 54:
1. Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att förvärva
Ernemars fotbollsanläggning från Oskarshamns AIK till en köpeskilling om 8 miljoner kronor.

2. Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att finansieringen av
förvärvet sker genom ett i anspråkstagande av investeringsobjektet ”Strategiska förvärv”.
3. Bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att
ge bildningsnämnden i uppdrag att besluta och teckna avtal med Oskarshamns AIK om förvärvet
samt därtill hörande hyresavtal om planer, klubblokaler, förråd, omklädning, reklam och
namnrätt.

Konsekvenser för barn och unga
Enligt BN 2022-05-11, § 54:

Ernemaranläggningen är en av kommunens största idrottsanläggningar och den används av många
ungdomsföreningar i kommunen. Konsekvenserna av att säkerställa att den finns kvar är mycket
positiva för barn och unga.

Ärendets behandling

I ett tjänsteutlåtande, 2022-05-18, från kansli-och utvecklingsenheten föreslås följande:
-

Ernemars fotbollsanläggning från Oskarshamns AIK förvärvas till en köpeskilling om 8 miljoner
kronor.

-

Finansieringen av förvärvet sker genom ett i anspråkstagande av investeringsobjektet
”Strategiska förvärv”.

-

Bildningsnämnden får i uppdrag att besluta och teckna avtal med Oskarshamns AIK om
förvärvet samt därtill hörande hyresavtal om planer, klubblokaler, förråd, omklädning, reklam och
namnrätt.

Kommunstyrelsen föreslår 2022-05-24, § 135, beslut enligt förslaget från kansli- och
utvecklingsenheten.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-13

Sida 12

§ 100 fortsättning

Dagens sammanträde

Jan Johansson (SD), Magnus Larsson (C), Pontus Welin (L), Lena Fyhr (V), Ingemar Lennartsson
(KD) och Lucas Lodge (M) yrkar bifall till förslaget från kommunstyrelsen.
Mathias Karlsson (-) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
Anton Sejnehed (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till Mathias Karlssons (-)
avslagsyrkande.
Ordföranden meddelar att förslaget från kommunstyrelsen ska prövas mot Mathias Karlssons (-)
avslagsyrkande. Kommunfullmäktige godkänner detta.
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla
förslaget från kommunstyrelsen och avslå avslagsyrkandet från Mathias Karlsson (-).

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kansli- och utvecklingsenheten, 2022-05-18
BN 2022-05-11, § 54
KS 2022-05-24, § 135

Skickas till
För åtgärd:

Bildningsnämnden

För kännedom:

Oskarshamns AIK
Ekonomiavdelningen

Justerarsignaturer
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Dnr KS 2022/000444-3

Policy- Alkohol och droger
Kommunfullmäktiges beslut

Ett reviderat förslag till alkohol-och drogpolicy, enligt förslaget i bilaga 1, antas.

Reservation

Karl-Erik Gustavsson (L), Pontus Welin (L), Johanna Wyckman (L) och Antonio Nicoli (L) reserverar
sig mot beslutet till förmån för yrkandet från Pontus Welin (L).
Lena Granath (V), Lena Fyhr (V), Vidar Aldorsson (V) och Veronika Guljas (V) reserverar sig mot
beslutet till förmån för yrkandet från Pontus Welin (L)
Ingemar Lennartsson (KD), Rebecka Englund (KD) och Per Tingström (KD) 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 Pontus Welin (L).

Ärendet

Kommunens nuvarande riktlinjer för alkohol och droger är antagen år 2010 och behöver uppdateras
och kompletteras.

Förslag från HR-avdelningen till en ny alkohol-och drogpolicy

HR-avdelningen har arbetat med en revidering av nuvarande riktlinje för alkohol och droger.
Riktlinjen har gjorts om till en policy med tillhörande rutin. Ett utkast har tagits fram av HRavdelningen.
Utkastet har sedan skickats ut till en referensgrupp bestående av 5 st. chefer i
kommunen. Förslaget har sedan behandlats i CESAM den 28 februari 2022 samt därefter skickats ut
till alla förvaltningschefer för genomläsning och med möjlighet att komma med synpunkter.
Se förslaget till policy i bilaga 1.

Konsekvenser för barn och unga
Kravet på alkohol-och drogfria arbetsplatser inom kommunens verksamheter är, särskilt inom de
barnnära verksamheterna, viktigt och självklart. Barnkonventionen innehåller bland annat rätt till
skydd och rätt att skyddas från narkotika.

Ärendets behandling

I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-21, från HR-avdelningen, föreslås att ett reviderat förslag till alkoholoch drogpolicy, enligt förslaget i bilaga 1, antas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår, 2022-05-03, § 93, beslut enligt förslaget från HRavdelningen.
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§ 101 fortsättning
Kommunstyrelsen föreslår 2022-05-24, § 149, beslut enligt förslaget från kommunstyrelsens
arbetsutskott.

Dagens sammanträde

Pontus Welin (L) yrkar enligt följande:
- att under fjärde punkten på sidan fyra vid underrubriken ”Mål” ändras meningen:
”Medarbetare som har ett skadligt bruk av alkohol ska erbjudas hjälp snabbt och effektivt”
till följande formulering:
”Medarbetare som har ett skadligt bruk av alkohol och droger ska erbjudas hjälp snabbt och
effektivt”
- att följande text under rubriken Droger på sidan fyra stryks:
”[…] Att vara påverkad av droger under arbetstid kommer därför att hanteras enbart som
misskötsamhet. Dock arbetar Oskarshamns kommun alltid för att hjälpa våra medarbetare till hälsa
och för att göra sig fria från skadligt bruk” och ersätts med
”[…] Att rehabiliteringsprocessen skiljer sig åt avseende alkohol och droger är för att erbjuda rätt och
adekvat hjälp till våra medarbetare efter sitt behov. Oskarshamns kommuns högsta prioritet är alltid
att hjälpa våra medarbetare bort från skadligt bruk.”
Charlotte Sternell (C), Ingemar Lennartsson (KD) och Lena Fyhr (V) yrkar bifall till Pontus Welins (L)
yrkande.
Andreas Erlandsson (S) yrkar bifall till förslaget från kommunstyrelsen och avslag till yrkandet från
Pontus Welin (L).
Ordföranden meddelar att förslaget från kommunstyrelsen ska prövas mot yrkandet från Pontus
Welin (L) med flera. Kommunfullmäktige godkänner detta.
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla
förslaget från kommunstyrelsen och avslå yrkandet från Pontus Welin (L) med flera.
Votering begärs och verkställs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Pontus Welins (L) yrkande.
Med 34 ja-röster och 15 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Omröstningsresultatet framgår av sidan 16.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, HR-avdelningen, 2022-04-21
Bilaga 1: Förslag styrande dokument Alkohol- och drogpolicy
KSAU, 2022-05-03, § 93
KS 2022-05-24, § 149
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-13

Sida 15

§ 101 fortsättning

Skickas till

För färdigställande och spridning av styrande dokument:
HR-avdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-13
§ 101 fortsättning

Sida 16

Omröstningslista

upprättad vid Oskarshamns kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2022 klockan 19:10:34.

Ärende: Policy- Alkohol och droger
Po
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

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

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

Kret

Ersättare
Rickard Bäck

Elin Sejnehed

Monica Svensson

Pasquale Razzano

Linda Ernström

SUMMA:

Justerarsignaturer

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

Nej

34

15

Avst

Frånv

0

0

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

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-13
§ 102

Sida 17

Dnr KS 2022/000260-1

Förslag till Köpeavtal del av Figeholm 3:1, Höghult
Kommunfullmäktiges beslut

Förslaget till köpeavtal för del av Figeholm 3:1 Höghult godkänns.

Ärendet

Scoutrörelsen NSF i Sverige har tidigare haft verksamhet i Höghult Figeholm. Scoutrörelsen har ägt
tre stycken mindre byggnader på ofri grund på fastigheten del av Figeholm 3:1. En privatperson har
genom ett gåvobrev erhållit byggnaderna av rörelsen. Privatpersonen önskar nu förvärva marken
som byggnaderna är placerade på.
Huvudbyggnaden ”Klarastugan” är troligen från sent 1700 tal. Privatpersonen har för avsikt att
behålla det tidstypiska ”Backstugeutseendet” och renovera huvudbyggnaden.
Ett förslag till Köpeavtal är upprättat som reglerar villkoren för köpet, se bilaga.
Bilaga: Förslag till Köpeavtal del av Figeholm 3:1, Höghult
Konsekvenser för barn och unga
När den dåligt underhållna byggnaden tas om hand minskar skaderisken för barn och unga som
eventuellt vistas i byggnaden.

Ärendets behandling

I ett tjänsteutlåtande, 2022-04-28, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås att förslaget till
köpeavtal godkännes.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-05-03, § 88, beslut enligt förslaget från kansli- och
utvecklingsenheten.
Kommunstyrelsen föreslår 2022-05-24, § 133, 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, 2022-04-28
Bilaga: Förslag till köpeavtal del av Figeholm 3:1 Höghult
Bilaga: Karta 1
Bilaga: Karta 2
KSAU 2022-05-03, § 88
KS 2022-05-24, § 133

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-13

Sida 18

§ 102 fortsättning

Skickas till

Mark- och exploateringsstrategen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-13
§ 103

Sida 19

Dnr KS 2022/000475-1

Förslag till Köpeavtal del av Kristineberg 1:6 Emrahus
Bostäder Öst AB
Kommunfullmäktiges beslut

Förslaget till köpeavtal för del av Kristineberg 1:6 med Emrahus Bostäder Öst AB godkänns.

Jäv

Magnus Larsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Ärendet

Emrahus AB uppför förnärvarande ett LSS boende på fastigheten del av Kristineberg 1:6.
Fastigheten är belägen i Gröndal invid korsningen Verkstadsgatan / Nitargatan. I gällande
markanvisningsavtal finns en optionsmöjlighet inskriven att uppföra ytterligare bostäder på
exploateringsområdet. Hela exploateringsområdet är ca 4 000 kvm. Optionen avser ca 2 100 kvm.
Företaget avser uppföra tre stycken byggnader med 25 stycken lägenheter.
En miljöteknisk markundersökning visar att det förekommer miljöföroreningar på
exploateringsområdet vilka kommunen ska sanera innan företagets tillträde kan ske.
Bilaga: Köpeavtal Emrahus Bostäder Öst AB
Konsekvenser för barn och unga
Exploatering och tomtförsäljning medför att barn och unga får en mindre yta att leka och vistas på i
området.

Ärendets behandling

I ett tjänsteutlåtande, 2022- 04-27, från kansli- och utvecklingsenheten, föreslås att förslag till
köpeavtal godkännes.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår, 2022-05-03, § 89, beslut enligt förslaget från kansli- och
utvecklingsenheten.
Kommunstyrelsen föreslår 2022-05-24, § 134, 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, 2022-04-27
Bilaga avtal: Förslag till köpeavtal del av Kristineberg 1:6 Emrahus Bostäder Öst AB
Bilagor 1-5: Kartor och fastighetsinformation
KSAU 2022-05-03, § 89
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-13

Sida 20

§ 103 fortsättning

Skickas till

Mark-och exploateringsstrategen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-13
§ 104

Sida 21

Dnr KS 2022/000455-2

Redovisning av hur lokalt partistöd har används under
år 2021
Kommunfullmäktiges beslut

De politiska partiernas redovisningar av hur det kommunala partistödet har använts 2021 noteras
som anmälda.

Ärendet

Reglerna för lokalt partistöd regleras i kommunallagen 4 kap. §§ 29-32. Med utgångspunkt från
dessa regler har kommunfullmäktige 2015-03-09, § 29, antagit regler för kommunalt partistöd i
Oskarshamns kommun. Enligt dessa regler ska en mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig
redovisning som visar att partistödet har använts för ändamålet att stärka de politiska partiernas
ställning i den kommunala demokratin. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.
Redovisningen ska, enligt kommunallagen avse perioden 1 januari–31 december och ges in till
fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.
Mot denna bakgrund föreligger nu redovisningar från samtliga politiska partier i Oskarshamns
kommunfullmäktige.

Ärendets behandling

Kommunfullmäktiges presidium föreslår 2022-06-03 att de politiska partiernas redovisningar av hur
det kommunala partistödet har använts 2021 noteras som anmälda.

Dagens sammanträde

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

Beslutsunderlag

KF-presidium, 2922-06-03
Redovisningar från samtliga partier i kommunfullmäktige

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-13
§ 105

Sida 22

Dnr KS 2022/000658-2

Val av ny vice ordförande i kommunfullmäktiges
valberedning
Kommunfullmäktiges beslut

1. Mathias Karlsson (L) beviljas begärda entledigande från uppdraget som vice ordförande i
kommunfullmäktiges valberedning.
2. För tiden fram till och med 2022-10-14 väljs Ingemar Lennartsson (KD) till ny vice ordförande i
kommunfullmäktiges valberedning.

Ärendet

Ny vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning ska väljas efter att Mathias Karlsson (L) har
avsagt sig uppdraget.

Ärendets behandling

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår 2022-06-07, § 3, enligt följande:
-

Mathias Karlsson (L) beviljas begärda entledigande från uppdraget som vice ordförande i
kommunfullmäktiges valberedning.
För tiden fram till och med 2022-10-14 väljs Ingemar Lennartsson (KD) till ny vice ordförande i
kommunfullmäktiges valberedning.

Dagens sammanträde

Ordföranden ställer proposition på förslaget från valberedningen och finner att kommunfullmäktige
beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Avsägelse Mathias Karlsson
KF Valberedning 2022-06-07, § 3

Skickas till

Den valde
KS:kansli
Löneavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-13
§ 106

Sida 23

Dnr KS 2022/000657-2

Val av ny ledamot i kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktiges beslut

1. Mathias Karlsson (L) beviljas begärda entledigande från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktiges valberedning.
2. För tiden fram till och med 2022-10-14 väljs Pontus Welin (L) till ny ledamot i
kommunfullmäktiges valberedning.

Ärendet

Ny ledamot i kommunfullmäktiges valberedning ska väljas efter Mathias Karlsson (L) som har avsagt
sig uppdraget.

Ärendets behandling

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår, 2022-06-07, § 4, beslut enligt följande:
-

Mathias Karlsson (L) beviljas begärda entledigande från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktiges valberedning.

-

För tiden fram till och med 2022-10-14 väljs Pontus Welin (L) till ny ledamot i
kommunfullmäktiges valberedning.

Dagens sammanträde

Ordföranden ställer proposition på förslaget från valberedningen och finner att kommunfullmäktige
beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Avsägelse Mathias Karlsson
KF Valberedning 2022-06-07, § 4

Skickas till

Den valde
KS:kansli
Löneavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-13
§ 107

Sida 24

Dnr KS 2022/000655-2

Val av ny 2.e vice ordförande i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut

1. Mathias Karlsson (L) beviljas begärda entledigande från uppdraget som 2.e vice ordförande i
kommunstyrelsen.
2. För tiden fram till och med 2022-12-31 väljs Ingemar Lennartsson (KD) till ny 2.e vice ordförande
i kommunstyrelsen, tillika kommunalråd i opposition.
3. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

Ärendet

Ny 2.e vice ordförande i kommunstyrelsen, tillika kommunalråd i opposition, ska väljas efter Mathias
Karlsson (L) som har avsagt sig uppdraget.

Ärendets behandling

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår 2022-06-07, § 5, enligt följande:
-

Mathias Karlsson (L) beviljas begärda entledigande från uppdraget som 2.e vice ordförande i
kommunstyrelsen.

-

För tiden fram till och med 2022-12-31 väljs Ingemar Lennartsson (KD) till ny 2.e vice ordförande
i kommunstyrelsen, tillika kommunalråd i opposition.

-

Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

Dagens sammanträde

Michael Erlandsson (SD) och Jan Johanson (SD) föreslår att Leif Axelsson (SD) ska väljas till ny 2.e
vice ordförande i kommunstyrelsen, tillika kommunalråd i opposition.
Pontus Welin (L), Rebecka Englund (KD), Charlotte Sternell (C) och Lena Granath (V) yrkar bifall till
valberedningens förslag.
Ordföranden meddelar att valberedningens förslag ska prövas mot förslaget från Michael Erlandsson
(SD) och Jan Johansson (SD). Kommunfullmäktige godkänner detta.
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla
förslaget från valberedningen och avslå förslaget från Michael Erlandsson (SD) och Jan Johansson
(SD).
Omröstning begärs och ska verkställas.
Ordföranden meddelar att ärendet gäller personval och därför ska en sluten omröstning med
valsedlar verkställas. Ordföranden upplyser också om hur valproceduren går till och vilka krav som
gäller för valsedlarna. Till rösträknare utser kommunfullmäktige protokolljusterarna Johanna
Wyckman (L) och Anita Hultgren (S). Efter upprop lämnar de röstande, en i taget, sina ihopvikta
valsedlar i en valurna som är placerad längst fram i fullmäktigesalen vid presidiets bord.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-13

Sida 25

§107 fortsättning
Efter avslutad röstning konstaterar rösträknarna att antalet lämnade röster är 49 och samtliga
valsedlar är giltiga, vilket ger följande resultat:
Ingemar Lennartsson (KD):

15

Leif Axelsson (SD):

9

Blanka:

25

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar välja Ingemar Lennartsson (KD) till ny 2.e vice
ordförande i kommunstyrelsen, tillika kommunalråd i opposition.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges valberedning, 2022-06-07, § 5
Avsägelse Mathias Karlsson

Skickas till

Den valde
KS:s kansli
Löneavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-13
§ 108

Sida 26

Dnr KS 2022/000654-2

Val av ny ledamot i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut

1. Mathias Karlsson (L) beviljas begärda entledigande från uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsen.
2. För tiden fram till och med 2022-12-31 väljs Pontus Welin (L) till ny ledamot i kommunstyrelsen.
3. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

Ärendet

En ny ledamot i kommunstyrelsen ska väljas efter att Mathias Karlsson (L) har avsagt sig uppdraget.

Ärendets behandling

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår 2022-06-07, § 6, enligt följande:
-

Mathias Karlsson (L) beviljas begärda entledigande från uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsen.

-

För tiden fram till och med 2022-12-31 väljs Pontus Welin (L) till ny ledamot i kommunstyrelsen.

-

Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

Dagens sammanträde

Ordföranden ställer proposition på förslaget från valberedningen och finner att kommunfullmäktige
beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges valberedning 2022-06-07, § 6
Avsägelse Mathias Karlsson (L)

Skickas till

Den valde
KS:s kansli
Löneavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-13
§ 109

Sida 27

Dnr KS 2022/000663-2

Val av ny ersättare i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kenny Svahn (L) beviljas begärda entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen.
2. För tiden fram till och med 2022-12-31 väljs Karl-Erik Gustavsson (L) till ny ersättare i
kommunstyrelsen.
3. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

Ärendet

En ny ersättare i kommunstyrelsen ska väljas efter att Kenny Svahn (L) har avsagt sig uppdraget.

Ärendets behandling

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår 2022-06-07, § 7, enligt följande:
-

Kenny Svahn (L) beviljas begärda entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen.

-

För tiden fram till och med 2022-12-31 väljs Karl-Erik Gustavsson (L) till ny ersättare i
kommunstyrelsen.

Dagens sammanträde

Ordföranden ställer proposition på förslaget från valberedningen samt att paragrafen ska förklaras
för omedelbart justerad och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges valberedning 2022-06-07, § 7
Avsägelse Kenny Svahn (L)

Skickas till

Den valde
KS:s kansli
Löneavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-13
§ 110

Sida 28

Dnr KS 2022/000709-2

Val av ny ersättare i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut

1. Pontus Welin (L) beviljas begärda entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen.
2. För tiden fram till och med 2022-12-31 väljs Lukas Czarnowski (L) till ny ersättare i
kommunstyrelsen.
3. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

Ärendet

En ny ersättare i kommunstyrelsen ska väljas efter att Pontus Welin (L) har avsagt sig uppdraget.

Ärendets behandling

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår 2022-06-07, § 8, enligt följande:
-

Pontus Welin (L) beviljas begärda entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen.

-

För tiden fram till och med 2022-12-31 väljs Lukas Czarnowski (L) till ny ersättare i
kommunstyrelsen.

Dagens sammanträde

Ordföranden ställer proposition på förslaget från valberedningen samt att paragrafen ska förklaras
för omedelbart justerad och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges valberedning 2022-06-07, § 8
Avsägelse Pontus Welin (L)

Skickas till

Den valde
KS:s kansli
Löneavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-13
§ 111

Sida 29

Dnr KS 2022/000662-2

Val av ny ledamot i socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut

1. Kenny Svahn (L) beviljas begärda entledigande av uppdraget som ledamot i socialnämnden.
2. För tiden fram till 2022-12-31 väljs Eva-Marie Strömqvist (L) till ny ledamot i socialnämnden.

Ärendet

Ny ledamot i socialnämnden ska väljas efter att Kenny Svahn (L) har avsagt sig uppdraget.

Ärendets behandling

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår, 2022-06-07, § 9, enligt följande:
-

Kenny Svahn (L) beviljas begärda entledigande av uppdraget som ledamot i socialnämnden.
För tiden fram till 2022-12-31 väljs Eva-Marie Strömqvist (L) till ny ledamot i socialnämnden.

Dagens sammanträde

Ordföranden ställer proposition på förslaget från valberedningen och finner att kommunfullmäktige
beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges valberedning 2022-06-07, § 9
Avsägelse Kenny Svahn (L)

Skickas till

Den valde
Socialnämnden
KS:s kansli
Löneavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-13
§ 112

Sida 30

Dnr KS 2022/000703-1

Val av ny ledamot i socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut

1. Ingemar Lennartsson (KD) beviljas begärda entledigande från uppdraget som ledamot i
socialnämnden.
2. För tiden fram till och med 2022-12-31 väljs Pontus Welin (L) till ny ledamot i socialnämnden.

Ärendet

Ny ledamot i socialnämnden ska väljas efter Ingemar Lennartsson (KD) som har avsagt sig
uppdraget.

Ärendets behandling

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår, 2022-06-07, § 10, enligt följande:
-

Ingemar Lennartsson (KD) beviljas begärda entledigande från uppdraget som ledamot i
socialnämnden.
För tiden fram till och med 2022-12-31 väljs Pontus Welin (L) till ny ledamot i socialnämnden.

Dagens sammanträde

Ordföranden ställer proposition på förslaget från valberedningen och finner att kommunfullmäktige
beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges valberedning 2022-06-07, § 10
Avsägelse Ingemar Lennartsson (KD)

Skickas till

Den valde
Socialnämnden
KS:s kansli
Löneavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-13
§ 113

Sida 31

Dnr KS 2022/000704-2

Val av ny 2.e vice ordförande i socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut

1. Ingemar Lennartsson (KD) beviljas begärda entledigande från uppdraget som 2.e vice
ordförande i socialnämnden.
2. För tiden fram till och med 2022-12-31 väljs Pontus Welin (L) till 2.e vice ordförande i
socialnämnden.

Ärendet

Ny 2.e vice ordförande i socialnämnden ska väljas efter Ingemar Lennartsson (KD) som har avsagt
sig uppdraget.

Ärendets behandling

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår, 2022-06-07, § 11, enligt följande:
-

Ingemar Lennartsson (KD) beviljas begärda entledigande från uppdraget som 2.e vice
ordförande i socialnämnden.

-

För tiden fram till och med 2022-12-31 väljs Pontus Welin (L) till 2.e vice ordförande i
socialnämnden.

Dagens sammanträde

Ordföranden ställer proposition på förslaget från valberedningen och finner att kommunfullmäktige
beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges valberedning 2022-06-07, § 11
Avsägelse Ingemar Lennartsson (KD)

Skickas till

Den valde
Socialnämnden
KS:s kansli
Löneavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-13
§ 114

Sida 32

Dnr KS 2022/000664-2

Val av ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut

1. Tobias Eriksson (L) beviljas begärda entledigande från uppdraget som ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden.
2. För tiden fram till och med 2022-12-31 väljs Antonio Nicoli (L) till ny ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden.

Ärendet

En ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden ska väljas efter att Tobias Eriksson (L) avsagt sig
uppdraget.

Ärendets behandling

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår 2022-06-07, § 12, enligt följande:
-

Tobias Eriksson (L) beviljas begärda entledigande från uppdraget som ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden.

-

För tiden fram till och med 2022-12-31 väljs Antonio Nicoli (L) till ny ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden.

Dagens sammanträde

Ordföranden ställer proposition på förslaget från valberedningen och finner att kommunfullmäktige
beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges valberedning 2022-06-07, § 12
Avsägelse Tobias Eriksson (L)

Skickas till

Den valde
Samhällsbyggnadsnämnden
KS:s kansli
Löneavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-13
§ 115

Sida 33

Dnr KS 2022/000240-5

Val av ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut

För tiden fram till och med 2022-12-31 väljs Lukas Czarnowski (L) till ny ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden.

Ärendet

Ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden ska väljas efter Pernilla Voss (L) som har avsagt sig och
blivit entledigad från uppdraget.

Ärendets behandling

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår 2022-06-07, § 13, att för tiden fram till och med 2022-1231 väljs Lukas Czarnowski (L) till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

Dagens sammanträde

Ordföranden ställer proposition på förslaget från valberedningen och finner att kommunfullmäktige
beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges valberedning 2022-06-07, § 13
KF 2022-02-14, 22

Skickas till

Den valde
Samhällsbyggnadsnämnden
KS:s kansli
Löneavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-13
§ 116

Sida 34

Dnr KS 2022/000666-2

Val av ny 2.e vice ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut

1. Tobias Eriksson (L) beviljas begärda entledigande från uppdraget som 2.e vice ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden.
2. För tiden fram till och med 2022-12-31 väljs Antonio Nicoli (L) till ny 2.e vice ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden.

Ärendet

Ny 2.e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden ska väljas efter Tobias Eriksson (L) som har
avsagt sig uppdraget.

Ärendets behandling

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår, 2022-06-07, § 14, enligt följande:
-

Tobias Eriksson (L) beviljas begärda entledigande från uppdraget som 2.e vice ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden.

-

För tiden fram till och med 2022-12-31 väljs Antonio Nicoli (L) till ny 2.e vice ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden.

Dagens sammanträde

Ordföranden ställer proposition på förslaget från valberedningen och finner att kommunfullmäktige
beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges valberedning 2022-06-07, § 14
Avsägelse Tobias Eriksson

Skickas till

Den valde
Samhällsbyggnadsnämnden
KS:s kansli
Löneavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-13
§ 117

Sida 35

Dnr KS 2022/000708-2

Val av ny ledamot i tekniska nämnden
Kommunfullmäktiges beslut

1. Antonio Nicoli (L) beviljas begärda entledigande från uppdraget som ersättare i tekniska
nämnden.
2. För tiden fram till och med 2022-12-31 väljs Karl-Erik Gustavsson (L) till ny ersättare i tekniska
nämnden.

Ärendet

Ny ersättare i tekniska nämnden ska väljas efter Antonio Nicoli (L) som har avsagt sig uppdraget.

Ärendets behandling

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår 2022-06-07, § 15, enligt följande:
-

Antonio Nicoli (L) beviljas begärda entledigande från uppdraget som ersättare i tekniska
nämnden.

-

För tiden fram till och med 2022-12-31 väljs Karl-Erik Gustavsson (L) till ny ersättare i tekniska
nämnden.

Dagens sammanträde

Ordföranden ställer proposition på förslaget från valberedningen och finner att kommunfullmäktige
beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges valberedning 2022-06-07, § 15
Avsägelse Antonio Nicoli

Skickas till

Den valde
Tekniska nämnden
KS:s kansli
Löneavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-13
§ 118

Sida 36

Dnr KS 2022/000659-2

Val av ny ledamot i Oskarshamns kommunbolag AB
Kommunfullmäktiges beslut

1. Mathias Karlsson (L) beviljas begärda entledigande som ledamot i Oskarshamns kommunbolag
AB.
2. För perioden fram till och med bolagsstämma 2023 väljs Ingemar Lennartsson (KD) till ny
ledamot i styrelsen för Oskarshamns kommunbolag AB.

Ärendet

En ny ledamot i styrelsen för Oskarshamns kommunbolag AB ska väljas efter Mathias Karlsson (L)
som har avsagt sig uppdraget.

Ärendets behandling

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår 2022-06-07, § 16, enligt följande:
-

Mathias Karlsson (L) beviljas begärda entledigande som ledamot i Oskarshamns kommunbolag.

-

För perioden fram till och med bolagsstämma 2023 väljs Ingemar Lennartsson (KD) till ny
ledamot i styrelsen för Oskarshamns kommunbolag AB.

Dagens sammanträde

Ordföranden ställer proposition på förslaget från valberedningen och finner att kommunfullmäktige
beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges valberedning 2022-06-07, § 16
Avsägelse Mathias Karlsson

Skickas till

Den valde
Oskarshamns kommunbolag AB
KS:s kansli
Löneavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-13
§ 119

Sida 37

Dnr KS 2022/000705-2

Val av ny ersättare i Oskarshamns kommunbolag
Kommunfullmäktiges beslut

1. Ingemar Lennartsson (KD) beviljas begärda entledigande från uppdraget som ersättare i
Oskarshamns kommunbolag.
2. För tiden fram till och med bolagstämman 2023 nomineras Pontus Welin (L) till uppdraget som
ersättare i Oskarshamns kommunbolag.

Ärendet

En ny ersättare i styrelsen för Oskarshamns kommunbolag AB ska väljas efter Ingemar Lennartsson
(KD) som har avsagt sig uppdraget.

Ärendets behandling

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår 2022-06-07, § 17, enligt följande:
-

Ingemar Lennartsson (KD) beviljas begärda entledigande från uppdraget som ersättare i
Oskarshamns kommunbolag.

-

För tiden fram till och med bolagstämman 2023 nomineras Pontus Welin (L) till uppdraget som
ersättare i Oskarshamns kommunbolag.

Dagens sammanträde

Ordföranden ställer proposition på förslaget från valberedningen och finner att kommunfullmäktige
beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges valberedning 2022-06-07, § 17
Avsägelse Mathias Karlsson

Skickas till

Den valde
Oskarshamns kommunbolag AB
KS:s kansli
Löneavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-13
§ 120

Sida 38

Dnr KS 2022/000660-2

Val av ny ledamot i Oskarshamns utvecklings AB
Kommunfullmäktiges beslut

1. Mathias Karlsson (L) beviljas begärda entledigande från uppdraget som ledamot i styrelsen för
Oskarshamns utvecklings AB.
2. För tiden fram till bolagsstämman 2023 väljs Ingemar Lennartsson (KD) till ny ledamot i styrelsen
för Oskarshamns utvecklings AB.

Ärendet

Ny ledamot i styrelsen för Oskarshamns utvecklings AB ska väljas efter att Mathias Karlsson (L) har
avsagt sig uppdraget.

Ärendets behandling

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår 2022-06-07, § 18, enligt följande:
-

Mathias Karlsson (L) beviljas begärda entledigande från uppdraget som ledamot i styrelsen för
Oskarshamns utvecklings AB.

-

För tiden fram till bolagsstämman 2023 väljs Ingemar Lennartsson (KD) till ny ledamot i styrelsen
för Oskarshamns utvecklings AB.

Dagens sammanträde

Ordföranden ställer proposition på förslaget från valberedningen och finner att kommunfullmäktige
beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges valberedning 2022-06-07, § 18
Avsägelse Mathias Karlsson

Skickas till

Den valde
Oskarshamns utvecklings AB
KS:s kansli
Löneavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-13
§ 121

Sida 39

Dnr KS 2022/000661-2

Val av ny ersättare i Samordningsförbundet i Kalmar
län
Kommunfullmäktiges beslut

1. Mathias Karlsson (L) beviljas begärda entledigande från uppdraget som ersättare i
Samordningsförbundet i Kalmar län.
2. För tiden fram till och med 2023-03-31 väljs Ingemar Lennartsson (KD) till ny ersättare i
samordningsförbundet i Kalmar län.

Ärendet

En ny ersättare i Samordningsförbundet i Kalmar län ska väljas efter att Mathias Karlsson (L) har
avsagt sig uppdraget.

Ärendets behandling

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår 2022-06-07, § 19, enligt följande:
-

Mathias Karlsson (L) beviljas begärda entledigande från uppdraget som ersättare i
Samordningsförbundet i Kalmar län.

-

För tiden fram till och med 2023-03-31 väljs Ingemar Lennartsson (KD) till ny ersättare i
samordningsförbundet i Kalmar län

Dagens sammanträde

Ordföranden ställer proposition på förslaget från valberedningen och finner att kommunfullmäktige
beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges valberedning 2022-06-07, § 19
Avsägelse Mathias Karlsson

Skickas till

Den valde
Samordningsförbundet i Kalmar län
KS:s kansli
Löneavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-13
§ 122

Sida 40

Dnr KS 2022/000706-2

Val av ny ersättare i Hjälpmedelsnämnden i Kalmar län
Kommunfullmäktiges beslut

1. Ingemar Lennartsson (KD) beviljas begärda entledigande från uppdraget som ersättare i
Hjälpmedelsnämnden i Kalmar län.
2. För tiden fram till och med 2022-12-31 väljs Pontus Welin (L) till ny ersättare i
Hjälpmedelsnämnden i Kalmar län.

Ärendet

En ny ersättare i Hjälpmedelsnämnden i Kalmar län ska väljas efter att Ingemar Lennartsson (KD)
avsagt sig uppdraget.

Ärendets behandling

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår 2022-06-07, § 20, enligt följande:
-

Ingemar Lennartsson (KD) beviljas begärda entledigande från uppdraget som ersättare i
Hjälpmedelsnämnden i Kalmar län.
För tiden fram till och med 2022-12-31 väljs Pontus Welin (L) till ny ersättare i
Hjälpmedelsnämnden i Kalmar län.

Dagens sammanträde

Ordföranden ställer proposition på förslaget från valberedningen och finner att kommunfullmäktige
beslutar bifalla detta

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges valberedning 2022-06-07, § 20
Avsägelse Ingemar Lennartsson

Skickas till

Den valde
Hjälpmedelsnämnden i Kalmar län
KS:s kansli
Löneavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-13
§ 123

Sida 41

Dnr KS 2022/000738-2

Entledigande av uppdrag som revisor i
kommunrevisionen
Kommunfullmäktiges beslut

Berndt Karlsson (M) beviljas begärda entledigande från uppdraget som kommunal revisor.

Ärendet

I en skrivelse har Berndt Karlsson (M) avsagt sig uppdraget som kommunal revisor.

Ärendets behandling

Kommunfullmäktiges presidium föreslår 2022-06-13 att Berndt Karlsson (M) beviljas begärda
entledigande från uppdraget som kommunal revisor.

Dagens sammanträde

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

Beslutsunderlag

KF-presidium, 2022-06-13
Avsägelse, Berndt Karlsson (M) 2022-06-13

Skickas till

Berndt Karlsson (M)
Kommunrevisionen
Caroline Lilljebjörn, auktoriserad revisor, PWC.
Ekonomiavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-13
§ 124

Sida 42

Dnr KS 2022/000241-1

Förslag till köpekontrakt del av Sidensvansen 4,
Kikeboskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Förslag till köpekontrakt godkänns.

Ärendet

GBJ Samhällsfastigheter AB kommer under hösten på del av fastigheten Sidensvansen 4 börja
bygga om Kikeboskolan till 33 stycken hyreslägenheter. Exploatören räknar med en byggtid på ca
18 månader.
Exploatören har möjlighet att bygga ytterligare lägenheter på området genom en option i
innevarande kontrakt.
I optionsförslaget har exploatören skissat på en byggnad med 23 stycken bostadsrättslägenheter i
fyra plan. Varje våningsplan innehåller två stycken lägenheter med två, tre respektive fyra rum och
kök förutom i markplan där en tvårumslägenhet ersätts med förråd.
Exploatören har för avsikt att senast tillträda optionstomten 2023-04-30.
Marksanering har genomförts på delar av optionstomten.
Förslag till Köpekontrakt enligt bilaga.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte få några konsekvenser för barn och unga. Hit kan barnfamiljer flytta för ett bra
boende som inte finns på fastigheten idag.

Ärendets behandling

I ett tjänsteutlåtande, 2022-06-08, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås att förslag till
köpekontrakt godkänns samt att paragrafen förklaras för omedelbart justerad.
Kommunstyrelsen föreslår, 2022-06-13, § 159 med omedelbar justering, beslut enligt förslaget från
kansli- och utvecklingsenheten.

Dagens sammanträde

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kansli- och utvecklingsenheten 2022-06-08
KS 2022-06-13, § 159

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-13

Sida 43

§ 124 fortsättning

Skickas till

För åtgärd
Mark- och exploateringsstrategen
För kännedom
SBK

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-13
§ 125

Sida 44

Dnr KS 2022/000707-2

Interpellation ställd till socialnämndens ordförande
Rolf Lindström (M) angående kö till särskilt boende
Ingemar Lennartsson (KD) medges rätt att ställa en interpellation till socialnämndens ordförande
Rolf Lindström (M) angående kö till särskilt boende.
I interpellationen framförs följande:
”När kommunen inte klarar av att erbjuda brukare boende inom tre månader ska kommunen enligt
Socialtjänstlagen anmäla detta till IVO. Kön till särskilt boende har varit lång under lång tid. Enligt
boendeutredningen är en kö på 10-15 personer en rimlig nivå. I en sammanställning över icke
verksamma beslut inom Socialtjänstlagen (SOL) framgår det att det i april 2022 rörde sig om hela 35
personer som väntar på att flytta in på ett boende i Oskarshamns kommun. Detta är personer som
har ett konstaterat behov av en plats på ett särskilt boende och korttidsboende/växelboende, och
som inte har möjlighet att bo kvar hemma. Situationen för dessa kan många gånger vara desperat
och innebära en levnadssituation som är ovärdig för de som då tvingas leva kvar i hem som inte
längre är anpassade för deras behov.
Med anledning av den kritiska situationen kräver vi därför svar på nedanstående frågor:
- Vilka konkreta åtgärder har Rolf Lindström (M) vidtagit som ordförande för att säkerställa att kön till
särskilt boende håller sig inom boendeutredningens mål?
- Av vilka skäl har S och M låtit kön till särskilt boende överstiga kommunens mål under så lång tid?”
Rolf Lindström (M) lämnar följande skriftliga svar:
”Utvecklingen under lång tid går mot allt färre som bor på särskilt boende samtidigt som allt fler
bor kvar i det egna hemmet och där får alltmer avancerad vård och omsorg. Vi vet också att 80 år
och äldre med beslut om särskilt boende minskar, sett till den ökade andel äldre i befolkningen.
Andelen äldre 65+ på särskilt boende är relativt lika för riket 4 procent, Kalmar län 3,3 procent och
Oskarshamns kommun 3,8 %. Den lånsiktiga trenden för särskilt boende är för samtliga nivåer under
den senaste 20 års perioden fallande från ca 9 procent till dagens ca 3-4 procent. Ett resultat av att
en större andel omvårdsinsatser utförs i hemmet jämfört med tidigare vid särskilt boende. Det är
viktigt att ha med denna långsiktiga utveckling när man ska planera utbyggnad av särskilda
boenden.
Vi vet också att människor väljer att med hjälp av hemtjänstinsatser bo hemma så länge man orkar.
Jag är givetvis inte nöjd med en kö på 35 personer där trenden är ökande under det senaste året.
Prioriterat är att analysera vad denna ökning kan bero på, vi har med den omställning som gjorts fått
en utökning med 28 boendeplatser samtidigt som vi under denna period också varit drabbade av
Covid. Jag har som en första åtgärd initierad och som beslutats i socialnämnden tidigarelägga
uppdateringen av boendeutredningen till september som ett verktyg för den fortsatta planeringen.
Utöver detta så öppnar som alla känner till Hultgårdsvägen 7 A i Misterhult under vecka 34 med 6
boendeplatser.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-13

Sida 45

§ 125 fortsättning
Svar: Under tidsperioden 2007-2021 var det i genomsnitt 26 personer i kö till särskilt boende. Under
perioden april -21 till april -22 var det också i genomsnitt 26 personer i kö till särskilt boende med
som mest 35 personer april -22. Av dessa 35 valde 9 personer att tacka nej till erbjuden plats och
valde därför att tills vidare bo kvar i hemmet. Under innevarande mandatperiod har det tillkommit
ett tillskott på 28 nya platser vid särskilt boende, beslut är även fattat i KF om återöppnanden av
särskilda boenden i Misterhult med i första läget 6 platser detta ger ett tillskott om totalt 34 nya
platser. En ökning från 230 till 264 platser under en fyraårsperiod. Vi kan inte fatta beslut utifrån
enskilda månader då kön är större än normalt. Först måste analys ske om effekterna efter
omställningen. Hur ser beläggningen ut och önskemål i ett normalläge efter Covid måste också tas
hänsyn till. Nära vård där mera sjukvårdsinsatser kommer att göras i hemmet är en ytterligare
parameter att väga in. Att bygga ett nytt äldreboende är en tung investering oavsett vem som gör
det, här gäller det att ha gjort hemläxan ordentligt för att när detta kan vara aktuellt det
dimensioneras efter behov. Senaste boenderapport bedömde behovet till 4-10 platser fram till 2025,
denna revideras nu och presenteras under september.”
Ingemar Lennartsson (KD) tackar för svaret på interpellationen och därefter följer en
interpellationsdebatt där förutom Rolf Lindström (M) och Ingemar Lennartsson (KD) också Magnus
Larsson (C), Mathias Karlsson (-) och Rebecka Englund (KD) deltar.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-06-13
§ 126

Sida 46

Dnr KS 2022/000242-1

Eventuella frågor och interpellationer

Inga ytterligare frågor eller interpellationen föreligger vid dagens sammanträde.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
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§ 127

Anmälningsärenden
Kommunfullmäktiges beslut

Nedanstående ärenden noteras som anmälda.
•

KS 2020/000686

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den
2022-05-24 - Översiktsplan för Oskarshamns kommunFörlängd period för utställning

•

KS 2022/000281

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den
2022-05-24 - Program för framtidens stadskärna

•

KS 2022/000541

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den
2022-05-24 - Månadsbokslut april 2022

•

KS 2022/000543

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den
2022-05-24 - Redovisning av belysningsmiljonen 2021 och
fördelning av belysningsmiljonen 2022

•

KS 2022/000561

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den
2022-05-24 - Slutrapportering från SBN- LOVA-projektet
Vik-valet

•

KS 2022/000389

För rättidsprövning SBN 2015/000176-80 - Överklagan av
detaljplan, Djurhult 1:5
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