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   Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs på kommunens digitala anslagstavla. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2023-01-10 
Anslaget sätts upp: 2023-01-24  Anslaget tas ned: 2022-02-16 
Förvaringsplats för protokollet: KS:kansli 
 
Underskrift  Utdragsbestyrkande 

 Linn Helmner    

Plats och tid 

Oskarshamnssalen, 2023-01-10 kl. 09:30-11:45. Ajourneringar: 09:50-10:00, 10:40-10:55, 11:15-
11:20. 

Beslutande 

Andreas Erlandsson (S), Ordförande 
Anton Sejnehed (S) 
Marie Holmgren (S) 
Sofia Gerhardsson (S) 
Yvonne Bergvall (S) 
Lucas Lodge (M) 1:e vice ordförande 
Rolf Lindström (M) 
Robin Hanzl (M) 
Leif Axelsson (SD)  
Sven-Arne Ericsson (SD)     ersätter Marko Raiskio (SD) 
Johanna Bäckström-Wörmke (SD) 
Ingemar Lennartsson (KD) 
Johanna Wyckman (L) 
Fredrik Jonasson (V) 
Veronica Guljas (V)              ersätter Magnus Larsson (C)  
 

   

Icke tjänstgörande ersättare 

Anita Hultgren (S), Rickard Bäck (S), Catrin Alfredsson (S), Stefan Pettersson (M) och Ted Nyberg 
(SD). 

Övriga deltagare 

Kommundirektör Henrik Andersson och kommunsekreterare Linn Helmner.  
 

Paragrafer 

§§ 1-38 

Justeringens plats och tid 

Digital justering. 2023-01-24. Underskrifter redovisas på protokollets sista sida.  
 
        
Andreas Erlandsson (S)   Ingemar Lennartsson (KD)  
Ordförande   Justerare 
 
Linn Helmner 
Sekreterare   
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§ 1  Dnr 23-1 

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
Ingemar Lennartsson (KD) utses att justera dagens protokoll.  
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§ 2  Dnr KS 2023/000027-1 

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Utskickad dagordning fastställs med följande tillägg:  
 
- § 39 Kommundirektören informerar  
 

Reservation 

Leif Axelsson (SD), Johanna Bäckström Wörmke (SD) och Sven-Arne Ericsson (SD) reserverar sig 
till förmån för Leif Axelssons (SD) med fleras yrkande.  
 
Ingemar Lennartsson (KD) reserverar sig till förmån för Leif Axelssons (SD) med fleras yrkande.  
 
Johanna Wyckman (L) reserverar sig till förmån för Leif Axelssons (SD) med fleras yrkande.  
 

Dagens sammanträde 
Andreas Erlandsson (S) föreslår att punkt § 39 Kommundirektören informerar läggs till 
dagordningen.  
 
Leif Axelsson (SD) yrkar, med instämmande av Ingemar Lennartsson (KD) och Johanna Wyckman 
(L), att val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens utskott för näringsliv, arbetsmarknad 
och teknisk verksamhet (KSNAT) görs i en egen paragraf.  
 
Ordföranden meddelar att först ska Leif Axelssons (SD) med fleras yrkande prövas. Därefter ska 
Andreas Erlandssons förslag prövas. Kommunstyrelsen godkänner denna propositionsordning.  
 
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att avslå 
yrkandet från Leif Axelsson (SD) med flera. 
 
Votering begärs och verkställs.  
 
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsproposition:  
 
Ja-röst för bifall till att ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott respektive 
kommunstyrelsens utskott för näringsliv, arbetsmarknad och teknisk verksamhet ska väljas i samma 
paragraf, § 3, i enlighet med utskickad dagordning.  
 
Nej-röst för bifall till yrkandet från Leif Axelsson (SD) med flera om att ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsens utskott för näringsliv, arbetsmarknad och teknisk verksamhet ska väljas i en egen 
paragraf.  
 
Med 10 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott respektive kommunstyrelsens utskott för näringsliv, arbetsmarknad 
och teknisk verksamhet ska väljas i samma paragraf, § 3, i enlighet med utskickad dagordning.  
 
Omröstningsresultat framgår av sidan 6.  
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§ 2 fortsättning  

Därefter ställer ordföranden proposition på att punkten kommundirektören informerar läggs till 
dagordningen och finner att kommunstyrelsen besluta bifalla detta.  
 

Omröstningslista § 2 

Nr Ledamot Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

 
 1. 

Anton Sejnehed (S) 

 
 

X   

 
 2. 

Marie Holmgren (S) 

 X   

 
 3. 

Sofia Gerhardsson (S) 

 
 

X   

 
 4. 

Yvonne Bergvall (S) 

 
 

X   

 
 5. 

Lucas Lodge (M) 

 X   

 
 6. 

Rolf Lindström (M) 

 X   

 
 7. 

Robin Hanzl (M) 

 
 

X   
 

 
8. 

 
Leif Axelsson (SD) 

 
 

 X  

 
9. 

Marko Raiskio (SD) 

 
Sven-Arne Ericsson (SD) 

 X  

 
10. 

Johanna Bäckström Wörmke (SD) 

  X  

 
11. 

Ingemar Lennartsson (KD) 

  X  

 
12. 

Johanna Wyckman (L)  

  X  

 
13. 

Fredrik Jonasson (V) 

 X   

 
14. 

Magnus Larsson (C) 

 
Veronica Guljas (V) 

X   

 
13. 

 
Andreas Erlandsson (S) 
 

 
 

 
X 
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§ 3  Dnr KS 2022/001261-25 

Val av kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och 
kommunstyrelsens utskott för näringsliv, 
arbetsmarknad och teknisk verksamhet (KSNAT) 

Kommunstyrelsens beslut 
För tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 väljs nedanstående ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott (KSAU) och kommunstyrelsens utskott för näringsliv, arbetsmarknad och teknisk 
verksamhet (KSNAT):  

Ledamöter (7 st.)  

Andreas Erlandsson (S) 
Leif Axelsson (SD) 
Lucas Lodge (M) 
Anton Sejnehed (S) 
Ingemar Lennartsson (KD) 
Fredrik Jonasson (V) 
Rolf Lindström (M)  

Ersättare (5 st.)  

Marie Holmgren (S) 
Johanna Wyckman (L) 
Robin Hanzl (M) 
Yvonne Bergvall (S) 
Ann-Charlotte Pernius (M)  
  
 

Dagens sammanträde 
Johanna Wyckman (L) yrkar att val av ledamöter ska förättas enligt lagen om  proportionellt valsätt.  

Val av ledamöter 

Ordföranden och sekreteraren redovisar att enligt 2 § i lagen om proportionellt valsätt ska ett val ske 
proportionellt om det begärs av minst så många väljande som motsvarar den kvot som erhålls då 
man delar antalet närvarande ledamöter i kommunstyrelsen med det antal personer som valet avser 
ökat med 1. 
 
Ordföranden konstaterar att minst 2 personer behöver begära proportionellt val av ledamöter i 
kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och kommunstyrelsens utskott för näringsliv, 
arbetsmarknad och teknisk verksamhet (KSNAT) eftersom kommunstyrelsen består av 15 väljande 
och valet till utskotten avser 7 ledamöter.  
 
För att få fram att ett tillräckligt antal begär proportionellt val, enligt § 2, ber ordföranden de som 
begär det att räcka upp handen.  
 
Ordföranden konstaterar att det är 5 ledamöter, det vill säga fler än 2 ledamöter, som begär 
proportionellt val och därmed kommer proportionellt val av ledamöter att genomföras.  
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§ 3 fortsättning  
 
Kommunstyrelsen utser, på ordförandens förslag, justerare Ingemar Lennartsson (KD) samt ledamot 
Sofia Gerhardsson (S) att biträda ordföranden vid valförättningen.  
 
Mötet ajourneras för att sekreteraren ska kunna ta fram valsedlar utifrån partigrupperingarnas 
förslag. Valsedlarna är enligt § 5 enkla, omärkta samt lika till storlek (A4), material och färg (vita). 
Valsedlarna är utformade enligt lagens krav i övrigt och försedda med nummer som visar ordningen 
mellan namnen.  
 
Valsedlar finns med följande tre gruppbeteckningar samt blanka valsedlar:  
 
Socialdemokraterna och Moderaterna 
Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna  
Vänsterpartiet, Centerpartiet och Kustlandspartiet  
Blank valsedel 
 
Ordföranden meddelar därefter att sammanträdet återupptas och ordföranden redogör för 
förfarandet. Valsedlar finns utlagda på ett bord och de väljande blir uppropade i tur och ordning 
enligt närvarolistan. Den väljande tar en valsedel och lägger därefter ner sin röst i en valurna. Innan 
den första väljaren lägger ner sin röst visar valförättarna för kommunstyrelsen att urnan är tom.  
 
De väljande ropas upp och lägger sina valsedlar i urnan. När uppropet förklaras avslutat vidtar 
sammanräkning.  
 
Efter avslutad sammanräkning konstaterar valförättarna att totalt har 15 valsedlar lämnats in, som 
visar följande resultat för respektive valsedelsgrupp:  
 
Socialdemokraterna och Moderaterna: 8 röster 
Sverigedemokraterna- Kristdemokraterna-Liberalerna: 5 röster 
Vänsterpartiet-Centerpartiet-Kustlandspartiet: 2 röster  
Blanka: 0 röster 
 
Platserna fördelas en i taget. Den grupp som får det högsta jämförelsetalet tilldelas platsen. För 
varje gång en valsedelsgrupp tilldelats en plats besätts den genast med den som enligt gruppens 
lista står närmast i tur att få platsen. Lottning sker på 6.e platsen mellan gruppen 
Socialdemokraterna, Moderaterna och gruppen Vänsterpartiet, Centerpartiet, Kustlandspartiet.  Två 
lottsedlar med de aktuella namnen görs i ordning, viks ihop, läggs i en liten urna, skakas om och 
dras upp ur urnan. Det namn som dras först ur urnan placeras på plats 6. Det övriga namnet 
placeras på plats 7. 
 
Nedan framgår de olika gruppernas jämförelsetal för tilldelningen av platser:   
 
Valsedelsgrupp Mandatnummer inkl. jämförelsetal                         
S,M        1 (8,0), 3 (4,0) 4 (2,67), 6 * (2,0) 
SD,KD,L        2 (5,0), 5 (2,5) 
V,C,KLP                 7* (2,0)
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§ 3 fortsättning  
 

1. Andreas Erlandsson (S) Jämförelsetal: 8,00  
2. Leif Axelsson (SD) Jämförelsetal: 5,00 
3. Lucas Lodge (M) Jämförelsetal: 4,00  
4. Anton Sejnehed (S) Jämförelsetal: 2,67 
5. Ingemar Lennartsson (KD) Jämförelsetal: 2,50 
6. Fredrik Jonasson (V) * Efter lottning med jämförelsetal 2,00  
7. Rolf Lindström (M) * Efter lottning med jämförelsetal 2,00  

 
Avslutningsvis läggs valsedlarna i ett omslag som förseglas. 
 
 

Val av ersättare  

Johanna Wyckman (L) yrkar att val av ersättare ska förättas enligt lagen om  proportionellt valsätt.  
 
Ordföranden konstaterar att minst 3 personer behöver begära proportionellt val av ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och kommunstyrelsens utskott för näringsliv, 
arbetsmarknad och teknisk verksamhet (KSNAT) eftersom kommunstyrelsen består av 15 väljande 
och valet till utskotten avser 5 ersättare.  
 
För att få fram att ett tillräckligt antal begär proportionellt val, enligt § 2, ber ordföranden de som 
begär det att räcka upp handen.  
 
Ordföranden konstaterar att det är 5 ledamöter, det vill säga fler än 3 ledamöter, som begär 
proportionellt val och därmed kommer proportionellt val av ledamöter att genomföras.  
 
 
Valet av ersättarna genomförs enligt samma procedur som enligt valet av ledamöter.  
 
Valsedlar finns med följande två gruppbeteckningar samt blanka valsedlar:  
 
Socialdemokrater och Moderater 
Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna  
Blank valsedel  
 
 
Efter avslutad sammanräkning konstaterar valförättarna att totalt har 15 valsedlar lämnats in, som 
visar följande resultat för respektive valsedelsgrupp:  
 
Socialdemokraterna och Moderaterna: 10 röster 
Sverigedemokraterna- Kristdemokraterna-Liberalerna: 5 röster 
Blanka: 0 röster 
 
Platserna fördelas en i taget. Den grupp som får det högsta jämförelsetalet tilldelas platsen. För 
varje gång en valsedelsgrupp tilldelats en plats besätts den genast med den som enligt gruppens 
lista står närmast i tur att få platsen. Lottning sker på 2.a och 5.e platsen mellan gruppen 
Socialdemokraterna, Moderaterna och gruppen Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, 
Liberalerna.  Två lottsedlar med de aktuella namnen görs i ordning, viks ihop, läggs i en liten urna, 
skakas om och dras upp ur urnan. Det namn som dras först ur urnan placeras på plats 2 respektive 
5. Det övriga namnet placeras på plats 3 samt plats 6 (utanför listan då valet gäller 5 platser).  
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§ 3 fortsättning 
 
Nedan framgår de olika gruppernas jämförelsetal för tilldelning av platser: 
 
Valsedelsgrupp Mandatnummer inkl. jämförelsetal                         
S,M        1 (10,0), 2* (5,0) 4 (3,3), 5 * (2,5) 
SD,KD,L        3 (5,0), 6 (2,5) 
 
 

1. Marie Holmgren (S) Jämförelsetal 10,0  
2. Johanna Wyckman (L) * Efter lottning med jämförelsetal 5,0 
3. Robin Hanzl (M) * Efter lottning med jämförelsetal 5,0 
4. Yvonne Bergvall (S) Jämförelsetal 3,3 
5. Ann-Charlotte Pernius (M) * Efter lottning med jämförelsetal 2,5  
6. Ted Nygren (SD) * Efter lottning med jämförelsetal 2,5 (hamnar utanför listan)  

 
Avslutningsvis läggs valsedlarna i ett omslag som förseglas. 
 

Skickas till  
Samtliga förvaltningar/nämnder  
Löneenheten  
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§ 4  Dnr KS 2022/001261-127 

Val av presidium till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande ledamöter väljs till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande till 
kommunstyrelsens arbetsutskott till och med 2026-12-31.  

Ordförande  

Andreas Erlandsson (S) 

1:e vice ordförande 

Lucas Lodge (M) 

2:e vice ordförande  

Leif Axelsson (SD)   
 

Dagens sammanträde 

Val av ordförande 

Anton Sejnehed (S) nominerar Andreas Erlandsson (S) till ordförande.  
 
Ordföranden ställer proposition på förslaget från Anton Sejnehed (S) om att välja Andreas 
Erlandsson (S) till ordförande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.  
 

Val av 1:e vice ordförande 

Anton Sejnehed (S) nominerar Lucas Lodge (M) till 1:e vice ordförande.  
 
 
Ordföranden ställer proposition på förslaget från Anton Sejnehed (S) om att välja Lucas Lodge (M) 
till 1:e vice ordförande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.  
 

Val av 2:e vice ordförande 

Johanna Bäckström-Wörmke (SD) nominerar Leif Axelsson (SD) till 2:e vice ordförande.  
 
Ordföranden ställer proposition på förslaget från Johanna Bäckström-Wörmke (SD9 om att välja Leif 
Axelsson (SD) till 2:e vice ordförande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.  

Skickas till  
Samtliga förvaltningar/nämnder  
Löneenheten  
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§ 5  Dnr KS 2022/001261-128 

Val av presidium till kommunstyrelsens utskott för 
näringsliv, arbetsmarknad och tekniska frågor 
(KSNAT) 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande ledamöter väljs till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i 
kommunstyrelsens utskott för näringsliv, arbetsmarknad och tekniska frågor till och med 2026-12-31:  

Ordförande 

Lucas Lodge (M) 

1:e vice ordförande  

Andreas Erlandsson (S) 

2:e vice ordförande  

Leif Axelsson (SD)  
 

Dagens sammanträde 

Val av ordförande 

Anton Sejnehed (S) nominerar Lucas Lodge (M) till ordförande.  
 
Ordföranden ställer proposition på förslaget från Anton Sejnehed (S) om att välja Lucas Lodge (M) 
till ordförande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.  
 

Val av 1:e vice ordförande 

Anton Sejnehed (S) nominerar Andreas Erlandsson (S) till 1:e vice ordförande.  
 
 
Ordföranden ställer proposition på förslaget från Anton Sejnehed (S) om att välja Andreas 
Erlandsson (S) till 1:e vice ordförande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.  
 

Val av 2:e vice ordförande 

Johanna Bäckström-Wörmke (SD) nominerar Leif Axelsson (SD) till 2:e vice ordförande.  
 
Ordföranden ställer proposition på förslaget från Johanna Bäckström-Wörmke (SD9 om att välja Leif 
Axelsson (SD) till 2:e vice ordförande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. 

Skickas till  
Samtliga förvaltningar/nämnder  
Löneenheten 



     

    PROTOKOLL Sida 13 

    Kommunstyrelsen 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-10 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 6  Dnr KS 2022/001261-27 

Nominering till lokala säkerhetsnämnden vid 
Oskarshamns kärnkraftverk 

Kommunstyrelsens beslut 
För tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 nomineras följande ledamöter, ersättare, ordförande och vice 
ordförande i lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk:  

Ledamöter (6 st.)  

Andreas Erlandsson (S) 
Catrin Alfredsson (S) 
Lucas Lodge (M) 
Ann-Charlotte Pernius (M) 
Bill Karlsson (SD) 
Sven-Gunnar Persson (KD) 

Ordförande  

Andreas Erlandsson (S) 

Vice ordförande  

Sven-Gunnar Persson (KD) 
 

Dagens sammanträde 

Val av ledamöter 

Rolf Lindström (M) nominerar Andreas Erlandsson (S), Catrin Alfredsson (S), Lucas Lodge (M) och 
Ann-Charlotte Pernius (M).  
 
Johanna Bäckström Wörmke (SD) nominerar Bill Karlsson (SD)  
 
Ingemar Lennartsson (KD) nominerar Sven-Gunnar Persson (KD).  
 
Ordföranden ställer proposition på samtliga nomineringar till ledamöter och finner att 
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.  

Val av ordförande 

Rolf Lindström (M) nominerar Andreas Erlandsson (S) till ordförande.  
 
Ordföranden ställer proposition på Rolf Lindströms (M) nominering av Andreas Erlandsson (S) till 
ordförande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.  

Val av vice ordförande 

Ingemar Lennartsson (KD) nominerar Sven-Gunnar Persson (KD) till vice ordförande.  
 
Ordföranden ställer proposition på Ingemar Lennartssons (KD) nominering av Sven-Gunnar Persson 
(KD) till ordförande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.  
 



     

    PROTOKOLL Sida 14 

    Kommunstyrelsen 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-10 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 fortsättning  
 

Skickas till  
Regeringen  
De nominerade  
Säkerhetschefen 

 
 
 
 
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 15 

    Kommunstyrelsen 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-10 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 7  Dnr KS 2022/001261-91 

Val av brottsförebyggande råd 

Kommunstyrelsens beslut 
För tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 väljs kommunstyrelsens presidium och bildningsnämndens 
ordförande till brottsförebyggande rådet.  

Ärendets behandling 
I ett tjänsteutlåtande, 2023-05-01, från kommunstyrelsens kansli föreslås att kommunstyrelsens 
presidium och bildningsnämndens ordförande väljs till brottsförebyggande rådet. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden ställer proposition på att kommunstyrelsens presidium och bildningsnämndens 
ordförande kan väljas till brottsförebyggande rådet och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla 
detta.  

Skickas till  
Bildningskontoret, chefen för ungdomsenheten 
Samtliga förvaltningar 
  
 
  



     

    PROTOKOLL Sida 16 

    Kommunstyrelsen 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-10 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 8  Dnr KS 2022/001261-33 

Val av kommunalt pensionärsråd 

Kommunstyrelsens beslut 
För tiden 2023-01-01 – 2023-12-31 väljs nedanstående ledamöter och ordförande från 
kommunstyrelsen till kommunala pensionärsrådet:  

Ledamöter  

Rolf Lindström (M) 
Anita Hultgren (S) 
Ingemar Lennartsson (KD) 

Ordförande/sammankallande  

Rolf Lindström (M)   
 

Dagens sammanträde 

Val av ledamöter 

Lucas Lodge (M) nominerar Rolf Lindström (M) och Anita Hultgren till ledamöter.  
 
Johanna Bäckström Wörmke (SD) nominerar Ingemar Lennartsson (KD) till ledamot.  
 
Ordföranden ställer proposition på nomineringarna till ledamöter i kommunala pensionärsrådet och 
finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.  

Val av ordförande 

Lucas Lodge (M) nominerar Rolf Lindström (M) till ordförande.  
 
Ordföranden ställer proposition på Lucas Lodge (M) nominering av Rolf Lindström (M) till ordförande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.  

Skickas till  
Kommunala pensionärsrådet  
Kommunstyrelsens kansli- och utvecklingsenhet  
Samtliga förvaltningar 
 
 
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 17 

    Kommunstyrelsen 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-10 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 9  Dnr KS 2022/001261-32 

Val av kommunalt råd för tillgänglighet 

Kommunstyrelsens beslut 
1. För tiden 2023-01-01 – 2023-12-31 väljs följande ledamöter från kommunstyrelsen till rådet för 

tillgänglighet:  

Ledamöter  

Lucas Lodge (M) 
Anita Hultgren (S) 
Leif Axelsson (SD) 

Ordförande/sammankallande 

Lucas Lodge (M)  
 
2. Kommunstyrelsen beslutar om antal platser och föreningar som representeras i rådet i enlighet 

med föreliggande förslag 

Ärendet 

Enlig arbetsordningen för det kommunala rådet för tillgänglighet utser kommunstyrelsen ordförande 
och politiska representanter från kommunstyrelsen inför varje ny mandatperiod. Alla organisationer 
som samlar och representerar personer med funktionsnedsättning i kommunen, såväl psykiska som 
fysiska, är välkomna att lämna förslag på en ordinarie representant samt en ersättare från sin 
organisation. Rådets tjänstepersoner tar fram ett förslag på antal platser och fördelning, med hänsyn 
tagen till att såväl psykiska som fysiska funktionsnedsättningar representeras i rådet.  

Förslag på fördelning – representerade föreningar i KRT 
För tiden 2023-01-01 – 2023-12-31 föreslås att nedanstående föreningar representeras i kommunala 
rådet för tillgänglighet med två representanter vardera, en ordinarie ledamot och en ersättare:  
  

 RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa 

 HIS Solkusten 

 Hjärt- och lungföreningen 

 Strokeföreningen 

 Demensföreningen 

 Synskadades riksförbund 

 Personskadeförbundet 

 Autism- och Aspergerföreningen 

 Diabetesföreningen 

 HRF, Hörselskadades riksförbund 

 DHR, Delaktighet, handlingskraft, Rörelsefrihet 

 Reumatikerföreningen Oskarshamn  
 

 

  



     

    PROTOKOLL Sida 18 

    Kommunstyrelsen 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-10 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 9 fortsättning  

Ärendets behandling 
I ett tjänsteutlåtande, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås enligt följande:  
 
- För tiden 2023-01-01 – 2023-12-31 väljs följande ledamöter från kommunstyrelsen till rådet för 

tillgänglighet:  

Ledamöter (3 st) 

Ordförande/sammankallande 

 
- Kommunstyrelsen beslutar om antal platser och föreningar som representeras i rådet i enlighet 

med föreliggande förslag. 

Dagens sammanträde 

Val av ledamöter 

Rolf Lindström (M) nominerar Lucas Lodge (M) och Anita Hultgren (S) till ledamöter i kommunala 
tillgänglighetsrådet. 
 
Johanna Bäckström-Wörmke (SD) nominerar Leif Axelsson (SD) till ledamot i kommunala 
tillgänglighetsrådet.  
 
Ordföranden ställer proposition på nomineringarna till ledamöter i kommunala tillgänglighetsrådet 
och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. 
 

Val av ordförande 

Rolf Lindström (M) nominerar Lucas Lodge (M) till ordförande i kommunala tillgänglighetsrådet.  
 
Ordföranden ställer proposition på Rolf Lindströms (M) nominering av Lucas Lodge (M) till 
ordförande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.  
 

Fördelning av platser- representerade föreningar  

Ordföranden ställer proposition på förslaget från kansli- och utvecklingsenheten gällande fördelning 
av platser och representerade föreningar och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.  

Skickas till  
Kommunala tillgänglighetsrådet  
Kansli- och utvecklingsenheten 
Samtliga förvaltningar 
  



     

    PROTOKOLL Sida 19 

    Kommunstyrelsen 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-10 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 10  Dnr KS 2022/001261-92 

Val av hållbarhets- och folkhälsoråd 

Kommunstyrelsens beslut 
1. För tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 väljs kommunstyrelsens presidium till ledamöter i 

Hållbarhets- och folkhälsorådet.  
2. Lucas Lodge (M) väljs till ordförande i hållbarhets- och folkhälsorådet.  
 

Ärendets behandling 
I ett tjänsteutlåtande, 2023- från kommunstyrelsens kansli föreslås enligt följande:  
 
- För tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 väljs kommunstyrelsens presidium till ledamöter i 

Hållbarhets- och folkhälsorådet.  
- Xxxxxxxxxxxxx  väljs till ordförande i hållbarhets- och folkhälsorådet.  
 

Dagens sammanträde 
Ordföranden ställer proposition på förslaget att kommunstyrelsens presidium väljs till ledamöter i 
hållbarhets- och folkhälsorådet och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.  

Val av ordförande 

Anton Sejnehed (S) nominerar Lucas Lodge (M) till ordförande i hållbarhets- och folkhälsorådet 
 
Ordföranden ställer proposition på Anton Sejneheds (S) nominering av Lucas Lodge (M) och finner 
att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.  

Skickas till  
Utvecklingsenheten  
Samtliga förvaltningar  
  



     

    PROTOKOLL Sida 20 

    Kommunstyrelsen 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-10 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 11  Dnr KS 2022/001261-40 

Val av planberedning 

Kommunstyrelsens beslut 
För tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 väljs kommunstyrelsens arbetsutskott och 
samhällsbyggnadsnämndens presidium till kommunens planberedning.   
 

Ärendets behandling 
I ett tjänsteutlåtande, 2022-12-15, från kommunstyrelsens kansli föreslås att för tiden 2023-01-01 – 
2026-12-31 väljs kommunstyrelsens arbetsutskott och samhällsbyggnadsnämndens presidium till 
kommunens planberedning. 

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

Skickas till  
Planavdelningen 
Utvecklingsenheten 
Samtliga förvaltningar 
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 21 

    Kommunstyrelsen 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-10 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 12  Dnr KS 2022/001261-31 

Val av Gatunamnsberedning 

Kommunstyrelsens beslut 
För tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 väljs nedanstående ledamöter och tjänstemän till 
Gatunamnsberedningen:  

Ledamöter  

Robin Hanzl (M) (Sammankallande) 
Anita Hultgren (S) 
Joakim Rylin (S) 
Jan Erlandsson (SD) 

Tjänstepersoner (2 st.) 

Ida Norling, Kartavdelningen 
Johanna Hansson, Biblioteket   

Dagens sammanträde 
Anton Sejnehed (S) nominerar Robin Hanzl (M), Anita Hultgren (S) och Joakim Rylin (S) till 
ledamöter i gatunamnsberedningen varav Robin Hanzl (M) till sammankallande.  
 
Johanna Bäckström-Wörmke (SD) nominerar Jan Erlandsson (SD) till ledamot i 
gatunamnsberedningen.  
 
Kommunsekreterare Linn Helmner informerar om föreslag till tjänstepersoner, Ida Norling, 
kartavdelningen och Johanna Hansson, Biblioteket. 
 
Ordföranden ställer proposition på samtliga nomineringar och förslag till ledamöter och 
tjänstepersoner och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.  

Skickas till  
Kartavdelningen  
SBK  
 
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 22 

    Kommunstyrelsen 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-10 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 13  Dnr KS 2022/000881-9 

Val av kontaktperson - Styrgrupp medborgarbudget 

Kommunstyrelsens beslut 
För tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 väljs Anton Sejnehed (S) till kontaktperson till styrgruppen för 
medborgarbudget.  

Dagens sammanträde 
Yvonne Bergvall (S) nominerar Anton Sejnehed (S) till kontaktperson till styrgruppen för 
medborgarbudget.  
 
Ordföranden ställer proposition på Yvonne Bergvalls (S) nominering av Anton Sejnehed (S) och 
finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.  

Skickas till  
Utvecklingsenheten  
  



     

    PROTOKOLL Sida 23 

    Kommunstyrelsen 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-10 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 14  Dnr KS 2022/001261-94 

Val av representanter till Äspö miljöforskningsstiftelse 

Kommunstyrelsens beslut 
För tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 väljs följande tjänstepersoner till Äspö miljöforskningsstiftelse: 

Ledamot  

Bodil Liedberg Jönsson 

Ersättare 

Rolf Persson 
 

Dagens sammanträde 
Kommunsekreterare Linn Helmner informerar om förslaget till tjänstepersoner innebärande att Bodil 
Liedberg Jönsson, tidigare chef för strategiska utvecklingsprojekt väljs till ledamot och att Rolf 
Persson, projektledare strategiska utvecklingsprojekt, väljs till ersättare i Äspö 
miljöforskningsstiftelse.  
 
Ordföranden ställer proposition på förslagna tjänstepersoner och finner att kommunstyrelsen 
beslutar bifalla detta.  

Skickas till  
Äspö Miljöforskningsstiftelse  
De valda  
  



     

    PROTOKOLL Sida 24 

    Kommunstyrelsen 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-10 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 15  Dnr KS 2022/001261-95 

Val av ledamöter till Kalmarsundskommissionen 

Kommunstyrelsens beslut 
För tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 väljs följande ledamot, ersättare och tjänsteperson till 
Kalmarsundskommissionen:  

Ledamot  

Robin Hanzl (M)  

Ersättare  

Anita Hultgren (S) 

Tjänsteperson  

Henrik Andersson  

Dagens sammanträde 
Lucas Lodge (M) nominerar Robin Hanzl (M) och Anita Hultgren (S) till ledamot respektive ersättare i 
Kalmarsundkommissionen.  
 
Kommunsekreterare Linn Helmner informerar om förslag till tjänsteperson, Henrik Andersson, 
kommundirektör.  
 
Ordföranden ställer proposition på nomineringen från Lucas Lodge (M) om Robin Hanzl (M) som 
ledamot och Anita Hultgren (S) som ersättare samt förslagen tjänsteperson Henrik Andersson och 
finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.  

Skickas till  
Kalmarsundskommissionen  
De valda 
  



     

    PROTOKOLL Sida 25 

    Kommunstyrelsen 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-10 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 16  Dnr KS 2022/001261-35 

Val av ledamot till Kustlandet Leader 

Kommunstyrelsens beslut 
För tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 väljs nedanstående tjänstepersoner till ledamot och ersättare till 
Kustlandet Leader:  

Ledamot  

Kristina Hägg-Blecher 

Ersättare  

Ulrika Zetterberg   

Dagens sammanträde 
Kommunsekreterare Linn Helmner informerar om förslaget till tjänstepersoner i Kustlandet Leader, 
ledamot Kristina Hägg-Blecher, landsbygdsutvecklare samt ersättare, Ulrika Zetterberg, 
utvecklingschef.  
 
Ordföranden ställer proposition på förslaget till tjänstepersoner i Kustlandet Leader och finner att 
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.  
 

Skickas till  
De valda 
Kustlandet Leader  
 
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 26 

    Kommunstyrelsen 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-10 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 17  Dnr KS 2022/001261-36 

Val av ledamot till Astrid Lindgrens Hembygd Leader 

Kommunstyrelsens beslut 
För tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 väljs nedanstående tjänstepersoner till ledamot och ersättare till 
Astrid Lindgrens Hembygd Leader:  

Ledamot  

Kristina Hägg-Blecher 

Ersättare 

Ulrika Zetterberg 

Dagens sammanträde 
Kommunsekreterare Linn Helmner informerar om förslaget till tjänstepersoner i Astrid Lindgrens 
Hembygd leader, ledamot Kristina Hägg-Blecher, landsbygdsutvecklare samt ersättare, Ulrika 
Zetterberg, utvecklingschef.  
 
Ordföranden ställer proposition på förslaget till tjänstepersoner i Astrid Lindgrens Hembygd Leader 
och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.  
 

Skickas till  
De valda 
Astrid Lindgrens Hembygd Leader  
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 27 

    Kommunstyrelsen 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-10 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 18  Dnr KS 2022/001261-37 

Val av ledamöter och ersättare till 
Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan (KSO) 

Kommunstyrelsens beslut 
För tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 väljs nedanstående ledamöter och ersättare till 
Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan (KSO):  

Ledamöter 

Andreas Erlandsson (S) 
Sven-Gunnar Persson (KD) 

Ersättare  

Lucas Lodge (M) 
Bill Karlsson (SD)  
  

Dagens sammanträde 
Anton Sejnehed (S) nominerar Andreas Erlandsson (S) till ledamot och Lucas Lodge (M) till 
ersättare.  
 
Johanna Bäckström-Wörmke (SD) nominerar Sven-Gunnar Persson (KD) till ledamot och Bill 
Karlsson (SD) till ersättare. 
 
Ordföranden ställer proposition på nomineringarna från Anton Sejnehed (S) och Johanna 
Bäckström-Wörmke (SD) till ledamöter och ersättare i KSO (Kärnkraftskommunernas 
samarbetsorgan) och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla dessa.  

Skickas till  
KSO 
De valda  
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 28 

    Kommunstyrelsen 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-10 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 19  Dnr KS 2022/001261-38 

Val av ombud vid föreningsstämma i Kommuninvest 
ekonomisk förening 

Kommunstyrelsens beslut 
För tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 väljs nedanstående ombud och ersättare vid föreningsstämma i 
Kommuninvest ekonomisk förening:  

Ombud  

Andreas Erlandsson (S)  

Ersättare 

Lucas Lodge (M)  
 

Dagens sammanträde 
Anton Sejnehed (S) nominerar Andreas Erlandsson (S) till ombud och Lucas Lodge (M) till ersättare.  
 
Johanna Bäckström-Wörmke (SD) nominerar Leif Axelsson (SD) till ersättare.  
 
Ordföranden ställer först proposition på Anton Sejneheds (S) nominering av Andreas Erlandsson (S) 
till ombud och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.  
 
Därefter konstaterar ordföranden att det finns två nomineringar till ersättare, Lucas Lodge (M) och 
Leif Axelsson (SD) och att dessa ska ställas mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner denna 
propositionsordning.  
 
Efter avslutad propositionsordning finner ordföranden att kommunstyrelsen har beslutat att välja 
Lucas Lodge (M) till ersättare.  

Skickas till  
Kommuninvest ekonomisk förening 
Ekonomiavdelningen  
 
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 29 

    Kommunstyrelsen 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-10 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 20  Dnr KS 2022/001261-39 

Val av adjungerad ledamot i Oskarshamns 
folkhögskolas styrelse 

Kommunstyrelsens beslut 
För tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 väljs Stefan Pettersson (M) till adjungerad ledamot i 
Oskarshamns folkhögskolas styrelse.  
 

Dagens sammanträde 
Lucas Lodge (M) nominerar Stefan Pettersson (M) till adjungerad ledamot i Oskarshamns 
folkhögskolas styrelse.  
 
Ordföranden ställer proposition på Lucas Lodge (M) nominering av Stefan Pettersson (M) och finner 
att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.  

Skickas till  
Oskarshamns folkhögskola  
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 30 

    Kommunstyrelsen 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-10 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 21  Dnr KS 2022/001261-41 

Val av ledamot till referensgrupp till Kalmar läns 
kustvattenkommitté 

Kommunstyrelsens beslut 
För tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 väljs Richard Bergquist till referensgruppen i Kalmar läns 
kustvattenkommitté.  
  

Dagens sammanträde 
Kommunsekreterare Linn Helmner informerar om förslaget till tjänsteperson i referensgruppen i 
Kalmar läns kustvattenkommitté, Richard Bergquist, teknisk chef.  
 
Ordföranden ställer proposition på förslagen tjänsteperson Richard Bergquist och finner att 
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.  

Skickas till  
Kalmar läns kustvattenkommitté 
Den valde  
 
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 31 

    Kommunstyrelsen 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-10 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 22  Dnr KS 2022/001261-45 

Val av beredningsgrupp för Gösta och Karin 
Hedströms testamenterade gåva 

Kommunstyrelsens beslut 
För tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 väljs kommunstyrelsens presidium, socialnämndens ordförande, 
t.f. ekonomichefen, förvaltningschefen för socialförvaltningen samt förvaltningschefen för 
bildningsförvaltningen till beredningsgruppen för Gösta och Karin Hedströms testamenterade gåva.  
  

Ärendets behandling 
I ett tjänsteutlåtande, 2022-12-15, från kommunstyrelsens kansli föreslås att kommunstyrelsens 
presidium, socialnämndens ordförande, t.f. ekonomichefen, förvaltningschefen för 
socialförvaltningen samt förvaltningschefen för bildningsförvaltningen väljs till beredningsgruppen för 
Gösta och Karin Hedströms testamenterade gåva. 

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

Skickas till  
De valda 
Ekonomiavdelningen  
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 32 

    Kommunstyrelsen 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-10 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 23  Dnr KS 2022/001261-46 

Val av representanter till Fredriksbergs 
torrläggningsföretag av år 1928 

Kommunstyrelsens beslut 
För tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 väljs Richard Bergquist till representant i Fredriksbergs 
torrläggningsföretag av år 1928.  
 

Dagens sammanträde 
Kommunsekreterare Linn Helmner informerar om förslaget till tjänsteperson, Richard Bergquist, 
teknisk chef, som representant i Fredriksbergs torrläggningsföretag av år 1928.  
 
Ordföranden ställer proposition på förslagen tjänsteperson Richard Bergquist och finner att 
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. 

Skickas till  
Tekniska kontoret  

 
 
 
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 33 

    Kommunstyrelsen 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-10 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 24  Dnr KS 2022/001261-93 

Val av representanter till Fredriksbergs 
dikningsföretag av år 1958 

Kommunstyrelsens beslut 
För tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 väljs Richard Bergquist till representant i Fredriksbergs 
dikningsföretag av år 1958.  

Dagens sammanträde 
Kommunsekreterare Linn Helmner informerar om förslaget till tjänsteperson, Richard Bergquist, 
teknisk chef, som representant i Fredriksbergs dikningsföretag av år 1958.  
 
Ordföranden ställer proposition på förslagen tjänsteperson Richard Bergquist och finner att 
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. 
 

Skickas till  
Tekniska kontoret  
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 34 

    Kommunstyrelsen 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-10 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 25  Dnr KS 2022/001261-48 

Val av tillsynsman för Robacks donationsgårdar 
fritidsområdet Koviksnäs 

Kommunstyrelsens beslut 
För tiden 2023-01-01 – 2023-12-31 väljs Karl-Gunnar Karlsson (C) som tillsynsman för Robacks 
donationsgårdar och fritidsområdet Koviksnäs. 
 

Ärendets behandling 
I ett tjänsteutlåtande, 2022-12-15, från kommunstyrelsens kansli, föreslås att för tiden 2023-01-01 – 
2023-12-31 väljs Karl-Gunnar Karlsson (C) som tillsynsman för Robacks donationsgårdar och 
fritidsområdet Koviksnäs (omval).  
 
 

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

Skickas till  
Den valde 
Tekniska kontoret  
 
 
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 35 

    Kommunstyrelsen 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-10 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 26  Dnr KS 2022/001261-49 

Val av representant till vägsamfälligheter 

Kommunstyrelsens beslut 
För tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 väljs Arne Erlandsson som representant till vägsamfälligheter 
där kommunen är delägare.  

Dagens sammanträde 
Kommunsekreterare Linn Helmner informerar om förslaget till tjänsteperson, Arne Erlandsson, chef 
för gata och park, som representant till vägsamfälligheter där kommunen är delägare.  
 
Ordföranden ställer proposition på förslagen tjänsteperson Arne Erlandsson och finner att 
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. 

Skickas till  
Den valde 
Tekniska kontoret 
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 36 

    Kommunstyrelsen 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-10 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 27  Dnr KS 2022/001261-50 

Val av företrädare vid bolagsstämma där kommunen 
har aktieinnehav 

Kommunstyrelsens beslut 
För tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 väljs kommunstyrelsens presidium till företrädare vid 
bolagsstämma där kommunen har aktieinnehav. 
 
För tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 väljs följande till företrädare vid bolagsstämma för Oskarshamns 
kommunbolag AB och Oskarshamns Utvecklings AB:  

Ordinarie 

Marie Holmgren (S) 

Ersättare  

Robin Hanzl (M) 

Ärendet 
Till företrädare vid bolagsstämma där kommunen har aktieinnehav föreslås kommunstyrelsens 
presidium väljas. Då kommunstyrelsens presidium ingår i styrelsen för Oskarshamns kommunbolag 
AB och Oskarshamns Utvecklings AB behöver andra företrädare väljas till dessa bolagsstämmor.   

Dagens sammanträde 
Yvonne Bergvall (S) nominerar Marie Holmgren (S) till ordinarie ombud och Robin Hanzl (M) till 
ersättare vid bolagsstämma för Oskarshamns kommunbolag AB och Oskarshamns Utvecklings AB. 
 
Ordföranden ställer proposition på att kommunstyrelsens presidium väljs till företrädare vid 
bolagsstämma där kommunen har aktieinnehav samt på Yvonne Bergvalls (S) nominering av Marie 
Holmgren (S) till ordinarie ombud och Robin Hanzl (M) till ersättare för ombud vid bolagsstämma för 
Oskarshamns kommunbolag AB och Oskarshamns Utvecklings AB, och finner att kommunstyrelsen 
beslutar bifalla detta.  

Skickas till 
Samtliga kommunala bolag i Oskarshamns kommun  
 
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 37 

    Kommunstyrelsen 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-10 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 28  Dnr KS 2022/001261-28 

Val av ombud och ersättare till Emåns vattenförbund 

Kommunstyrelsens beslut 
För tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 väljs nedanstående personer till ombud och ersättare i Emåns 
vattenförbund:  

Ombud  

Anton Sejnehed (S) 

Ersättare 

Ulrika Zetterberg   

Dagens sammanträde 
Lucas Lodge (M) nominerar Anton Sejnehed (S) till ombud i Emåns vattenförbund. 
 
Kommunsekreterare Linn Helmner informerar om föreslagen tjänsteperson till ersättare för ombud, 
Ulrika Zetterberg, utvecklingschef.  
 
Ordföranden ställer proposition på nomineringen från Lucas Lodge (M) av Anton Sejnehed (S) som 
ombud och föreslagen tjänsteperson, Ulrika Zetterberg som ersättare för ombud och finner att 
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.  

Skickas till 
Emåns vattenförbund  
De valda 
  



     

    PROTOKOLL Sida 38 

    Kommunstyrelsen 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-10 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 29  Dnr KS 2022/001261-29 

Val av kommunal representant i styrelsen för Viråns 
och Oskarshamnsbygdens vattenråd 

Kommunstyrelsens beslut 
För tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 väljs Ulrika Zetterberg som representant till styrelsen för Viråns 
och Oskarshamnsbygdens vattenråd.  

Dagens sammanträde 
Kommunsekreterare Linn Helmner informerar om föreslagen tjänsteperson till representant i 
styrelsen för Viråns och Oskarshamnsbygdens vattenråd, Ulrika Zetterberg, utvecklingschef.  
 
Ordföranden ställer proposition på förslagen tjänsteperson, Ulrika Zetterberg, och finner att 
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.  

Skickas till  
Viråns- och Oskarshamnsbygdens vattenråd  
Den valda 
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 39 

    Kommunstyrelsen 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-10 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 30  Dnr KS 2022/001261-30 

Val av kommunal representant till styrelsen för 
Marsströmmens vattenråd 

Kommunstyrelsens beslut 
För tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 väljs Ulrika Zetterberg som representant till styrelsen i 
Marsströmmens vattenråd. 

Dagens sammanträde 
Kommunsekreterare Linn Helmner informerar om föreslagen tjänsteperson till representant i 
styrelsen för Marströmmens vattenråd, Ulrika Zetterberg, utvecklingschef.  
 
Ordföranden ställer proposition på föreslagen tjänsteperson, Ulrika Zetterberg, och finner att 
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.  

Skickas till  
Marströmmens vattenråd 
Den valda 
  



     

    PROTOKOLL Sida 40 

    Kommunstyrelsen 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-10 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 31  Dnr KS 2022/001261-34 

Val till kommittén för Anérska fonden 

Kommunstyrelsens beslut 
För tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 väljs nedanstående ledamöter, ersättare och ordförande till 
kommittén för Anérska fonden:  

Ledamöter 

Andreas Erlandsson (S) 
Lucas Lodge (M) 
Rolf Lindström (M) 
Marie-Louise Svensson (SD)  

Ersättare 

Connéelia Lundin (M)  
Margareta Sjögren (KD)  

Ordförande  

Andreas Erlandsson (S) 

Adjungerande  

Bildningsnämnden har att välja 2 adjungerade ledamöter.   

Dagens sammanträde 
 
Val av ledamöter 
Robin Hanzl (M) nominerar Andreas Erlandsson (S), Lucas Lodge (M) och Rolf Lindström (M) till 
ledamöter i kommittén för Anérska fonden. 
 
Ingemar Lennartsson (KD) nominerar Marie-Louise Svensson (SD) till ledamot i kommittén för 
Anérska fonden. 
 
Ordföranden ställer proposition på samtliga nomineringar till ledamöter i kommittén för Anérska 
fonden och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.  

Val av ersättare 

Robin Hanzl (M) nominerar Connéelia Lundin (M) till ersättare i kommittén för Anérska fonden 
 
Ingemar Lennartsson (KD) nominerar Margaretha Sjögren (KD) till ersättare i kommittén för Anérska 
fonden. 
 
Ordföranden ställer proposition på samtliga nomineringar till ersättare i kommittén för Anérska 
fonden och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.  
 
  



     

    PROTOKOLL Sida 41 

    Kommunstyrelsen 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-10 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 31 fortsättning  

Val av ordförande 

Robin Hanzl (M) nominerar Andreas Erlandsson (S) till ordförande i kommittén för Anérska fonden. 
 
Ordföranden ställer proposition på Robin Hanzls (M) nominering av Andreas Erlandsson (S) till 
ordförande i Anérska fonden och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.  

Skickas till  
Bildningsnämnden  
De valda  
 
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 42 

    Kommunstyrelsen 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-10 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 32  Dnr KS 2022/001261-56 

Val av styrgrupp för projektet Verkstad 18 

Kommunstyrelsens beslut 
För tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 väljs kommunstyrelsens presidium till styrgrupp för projektet 
Verkstad 18. 
 

Ärendets behandling 
I ett tjänsteutlåtande, 2022-12-15, från kansli- och utvecklingsenheten, föreslås att 
kommunstyrelsens presidium väljs till styrgrupp för projektet Verkstad 18. 
 

Dagens sammanträde 
Ordföranden ställer proposition på förslaget att kommunstyrelsens presidium väljs till styrgrupp för 
projektet Verkstad 18 och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.  

Skickas till  
Projektledare Rolf Persson  
  



     

    PROTOKOLL Sida 43 

    Kommunstyrelsen 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-10 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 33  Dnr KS 2022/001261-129 

Val av styrgrupp Översiktsplan 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott och ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden väljs till styrgrupp 
för arbetet med Oskarshamns kommuns översiktsplan. 
 

Dagens sammanträde 
Andreas Erlandsson (S) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott och ordföranden i 
samhällsbyggnadsnämnden väljs till styrgrupp för arbetet med Oskarshamns kommuns 
översiktsplan. 
 
Ordföranden ställer proposition på förslaget att  kommunstyrelsens arbetsutskott och ordföranden i 
samhällsbyggnadsnämnden väljs till styrgrupp för arbetet med Oskarshamns kommuns 
översiktsplan och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.  
 

Skickas till  
Arbetsgruppen för ÖP  
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 44 

    Kommunstyrelsen 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-10 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 34  Dnr KS 2022/001261-54 

Val av styrgrupp LUPP 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott utses till styrgrupp för arbetet med LUPP.  

Ärendet 
LUPP står för lokal utveckling av ungdomspolitiken och tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås utses till styrgrupp.  
 

Ärendets behandling 
I ett tjänsteutlåtande, 2022-12-15, från kommunstyrelsens kansli, föreslås att kommunstyrelsens 
arbetsutskott utses till styrgrupp.  

Dagens sammanträde 
Ordföranden ställer proposition på att kommunstyrelsens arbetsutskott utses till styrgrupp för arbetet 
med LUPP och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.  
 

Skickas till  
Ungdomsenheten, ungdomssamordnaren 
 
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 45 

    Kommunstyrelsen 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-10 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 35  Dnr KS 2022/001261-130 

Val av kommunal representant i Länskommittén 
Sveriges Nationaldag 

Kommunstyrelsens beslut 
För tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 väljs Yvonne Bergvall (S) till kommunens representant i 
Länskommittén Sveriges Nationaldag.  

Dagens sammanträde 
Anton Sejnhed (S) nominerar Yvonne Bergvall (S) till kommunens representant i Länskommittén 
Sveriges Nationaldag. 
 
Ordföranden ställer proposition på Anton Sejneheds (S) nominering av Yvonne Bergvall (S) och 
finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.  

 
Skickas till  
Länskommittén Sveriges Nationaldag 
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 46 

    Kommunstyrelsen 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-10 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 36  Dnr KS 2022/000202-9 

Yttrande - Nydragning av väg 37/47 från E22 södra 
trafikplatsen, Oskarshamn till Lagmanskvarn/Århult 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet hänskjuts till ett extra sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-16.  
 

Ärendet 
I Trafikverkets samrådshandling för val av lokalisering av planerad nybyggnation av väg 37/47 har 
fyra alternativa korridorer identifierats. Samrådshandlingen föredrogs av Trafikverket vid ett digitalt 
möte den 6 december 2022 i närvaro av både politiker och tjänstemän i Oskarshamns kommun. I 
samrådshandlingen (Dokument för väg 37/47 Århult/Lagmanskvarn-Oskarshamn södra trafikplats - 
Bransch (trafikverket.se)), redovisas förutsättningar för, samt konsekvenser och effekter av de fyra 
lokaliseringsalternativen. Oskarshamns kommun har nu beretts möjlighet att inkomma med yttrande. 
Förordat lokaliseringsalternativ med motivering ska lämnas till Trafikverket senast den 16 januari 
2023. Trafikverket har också bjudit in berörda till ett samrådsmöte tisdagen den 10 januari 2023 kl. 
11-13 och kl. 15-19 på Hemvärnsgården i Döderhult. Efter genomfört samråd, kommer Trafikverket 
ta beslut om vilken av de alternativa korridorerna som ska utredas vidare i en vägplan.  
 
Kansli- och utvecklingsenheten har i arbetet med att formulera ett yttrande, inhämtat synpunkter från 
tjänstemän på Tekniska kontoret, samhällsbyggnadskontoret, mark- och exploatering, 
kommundirektören samt från det kommunägda bolaget Smålands hamnar. 

Bakgrund 

Trafikverket region Syd planerar för nybyggnation av väg 37/47 på sträckan Århult i väster till 
Oskarshamn Södra i öster med anslutning till E22. Väg 37/47 ingår i ett viktigt stråk för 
godstransporter västerut från Oskarshamn. Vägen har också betydelse för arbetspendling, samt 
trafik till och från Gotlandsfärjan. I nuläget går mycket av trafiken via trafikplats Oskarshamn 
Centrum vid E22, som blir tungt belastad med köbildning som följd. Väg 37/47 kommer enligt 
planerna byggas om till en mötesfri 2+1 väg med tillåten hastighet på 100 km/h. Idag är hastigheten 
50-70 km/tim på sträckan. Den planerade åtgärden kommer att bestå av antingen en helt ny 
dragning av väg 37/47 eller en kombination med breddning av befintlig väg 37/47 och ny dragning. 
Åtgärden syftar i att förbättra kapaciteten och flödet på väg 37/47 samt avlasta trafikplats 
Oskarshamn Centrum. Åtgärden ska också bidra till förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet för 
trafikanter på aktuell sträcka av väg 37/47 med anslutande vägar.  
 
Lokaliseringsutredningen för väg 37/47 följer en process som syftar i att ta fram och utvärdera 
korridorer (lokaliseringsalternativ) inom vilka vägen kan utformas. Genom att identifiera 
förutsättningarna inom ett utredningsområde har fyra alternativa korridorer identifierats utifrån ställda 
krav på den framtida väganläggningen. Korridorerna har fått namn efter den färg som använts i 
samrådshandlingen för att illustrera respektive alternativ; mörkblå, lila, grön och ljusblå. Alternativen 
överlappar varandra inom vissa delsträckor. I detta yttrande har en förenklad illustration tagits fram 
(figur 1) med Trafikverkets kartbild som bakgrund. Respektive korridor beskrivs kortfattat i text 
nedan. En mer utförlig beskrivning av respektive korridor görs i samrådshandlingen. Inom den 
korridor som Trafikverket väljer, kommer sedan den slutliga sträckningen och utformningen för 
vägen att utredas utifrån de mål som formulerats för projektet. 
 
 

https://bransch.trafikverket.se/arkiv/projektdokument/projektdokument/prio-1/dokument94/
https://bransch.trafikverket.se/arkiv/projektdokument/projektdokument/prio-1/dokument94/


     

    PROTOKOLL Sida 47 

    Kommunstyrelsen 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-10 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 36 fortsättning  
 
Mörkblå korridor 
Alternativet innebär en helt ny dragning från Århult till Oskarshamn Södra med korsning av befintlig 
väg 37/47 väster om Svalliden. Med detta alternativ behöver både Lagmanskvarnån och 
Applerumån korsas. Befintlig väg 37/47 drivs med detta alternativ vidare i befintlig utformning, och 
kommer därmed få karaktären av en landsväg. 
 
Lila korridor 
Alternativet innebär mestadels ny dragning. Ombyggnad av befintlig väg 37/47 görs emellertid i ett 
område vid Svallidens industriområde. Jämfört med det mörkblå alternativet, innebär detta alternativ 
ett något större ianspråktagande av området närmast Kronoparken. 
 
Grön korridor 
Alternativet innebär ombyggnad av befintlig väg 37/47 fram till Lagmanskvarn, och därefter ny 
dragning mot Oskarshamn Södra. Alternativet medför att både Lagmanskvarnån och Applerumån 
behöver korsas.  
 
Ljusblå korridor 
Ljusblå korridor är det alternativ med störst andel ombyggnad av befintlig väg 37/47, från Århult till 
strax väster om Svalliden, därefter ny sträckning till Oskarshamn Södra.  

Ärendets behandling 
I ett tjänsteutlåtande, 2022- 

Dagens sammanträde 
Kommundirektör Henrik Andersson redogör för ärendet och förslaget till yttrande i samrådet samt 
svarar på frågor.  
 
Ingemar Lennartsson (KD) och Johanna Wyckman (L) yrkar att ärendet hänskjuts tills samrådsmötet 
ägt rum.  
 
Andreas Erlandsson (S) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott hanterar yttrandet vid ett extra-
insatt sammanträde 2022-01-16.  
 
Ordföranden ställer proposition på att ärendet hänskjuts till ett extra sammanträde med 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-16 och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kansli- och utvecklingsenheten 

Skickas till 
Kansli- och utvecklingsenheten  
 
 
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 48 

    Kommunstyrelsen 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-10 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 37  Dnr KS 2022/001320-1 

Ny delegationsordning för kommunstyrelsen 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Upprättat förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen antas och gäller från och med 

2023-01-15. 

2. Kommunstyrelsens delegationsordning 2016-02-16, § 31, upphävs. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-28, § 23, att anta en ny politisk organisation för 
mandatperioden 2023-2026. Den nya organisationen innebär bland annat att tekniska nämnden 
läggs ned och kommunstyrelsen övertar nämndens ansvarsområde. Inom kommunstyrelsen inrättas 
ett nytt utskott (KSNAT) som ska likställas med kommunstyrelsens befintliga arbetsutskott (KSAU). 
Det nya KSNAT ska ansvara för arbetsmarknad, näringsliv, kompetensförsörjning med fokus på 
eftergymnasial utbildning samt delar av tekniska nämndens ansvarsområde. 
 
Mot denna bakgrund har ett förslag till ny delegationsordning upprättats för kommunstyrelsens 
verksamheter från och med 2023. Jämfört med kommunstyrelsens gällande delegationsordning från 
2016 är innehållet till stora delar förändrat. Nya områden som har tillkommit är Dataskydd – GDPR, 
Nova Utbildning, Arbetsmarknad, Trafik och Parkering, Park och Skog samt Vatten och Avlopp. Ett 
område som har tagits bort är Samhällsskydd och detta på grund av bildandet av det nya 
kommunalförbundet Räddningstjänst Sydost, där Oskarshamns kommun är medlem.  
  
Konsekvenser för barn och unga 
Barn och unga påverkas inte av förslaget.   

Ärendets behandling 
I ett tjänsteutlåtande, 2022-12-15, från kansli- och utvecklingsenheten föreslås enligt följande:  
 
- Upprättat förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen antas och gäller från och med 

2023-01-15. 

- Kommunstyrelsens delegationsordning 2016-02-16, § 31, upphävs. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden ställer proposition på förslaget till ny delegationsordning för kommunstyrelsen och 
finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.  
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 49 

    Kommunstyrelsen 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-10 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 37 fortsättning  

Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande, 2022-12-15, kansli- och utvecklingsenheten  
Bilaga: Delegationsordning för kommunstyrelsen  
 

Skickas till  
Chefer inom kommunstyrelsens verksamheter  
Samtliga förvaltningar/nämnder 
  



     

    PROTOKOLL Sida 50 

    Kommunstyrelsen 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-10 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 38  Dnr KS 2023/000008-1 

Information - Kommunstyrelsens verksamheter och 
uppdrag 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen hänskjuts till ett kommande sammanträde med kommunstyrelsen.  

Ärendet 
Kommundirektör Henrik Andersson, förvaltningschef Mats Johansson och teknisk chef Richard 
Bergquist informerar om kommunstyrelsens verksamheter och uppdrag.   

Dagens sammanträde 
Andreas Erlandsson (S) föreslår att informationen flyttas fram till ett kommande sammanträde med 
kommunstyrelsen. 
 
Ordföranden ställer proposition på förslaget från Andreas Erlandsson (S) och finner att 
kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.  

 
 
 
 

 


