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Underskrift  Utdragsbestyrkande 

 Håkan Lönnbom   

Plats och tid 

Oskarshamnssalen, 2023-01-17 kl. 14:00-14:50 

Beslutande 

Marie Holmgren (S), 1:e v ordförande 
Joakim Rylin (S) 
Jerry Mohs (S) 
Robin Hanzl (M), ordförande 
Emil Jörgensen (M) 
Ann-Charlotte Pernius-Törnvall (M) 
Sven-Arne Ericsson (SD) 
Peter Bohman (SD) 
Per Tingström (KD), 2:e v ordförande 
Kenny Svahn (KLP) 
Torbjörn Sternell (C)  ersätter Claes Zachrisson (V) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Icke tjänstgörande ersättare 

Thomas Oscarsson (S), Lis Lyrbo (S), Yusuf Sheekh (S), Catharina Sabelström (M),  
Abdi Diirshe (M) och Linda Alakangas (KLP) 

Övriga deltagare 

Samhällsbyggnadschef Kristina Erlandsson, planchef Regina Laine, tf. kansli- och miljöchef Anna 
Göthberg, förvaltningsekonom Veronica Bergsten samt nämndsekreterare Håkan Lönnbom 

Paragrafer 

§§ 1-5 

Justeringens plats och tid 

Justering med elektronisk underskrift 2023-01-23 

Underskrifter 

Robin Hanzl (M), ordförande 
Marie Holmgren (S), justerare 
Håkan Lönnbom, sekreterare 
  



     

    PROTOKOLL Sida 2 

    Samhällsbyggnadsnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-17 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 

§ Rubrik Sida 

§ 1 Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och  
2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
 

4 

§ 2 Val av representanter till Kalmar läns luftvårdsförbund 7 

§ 3 Samhällsbyggnadsnämndens bokslut 2022 - balansera resultatet inför  
kommande budgetår 
 

9 

§ 4 Anmälningsärenden 11 

§ 5 Anmälan av delegationsbeslut 13 

 

  



     

    PROTOKOLL Sida 3 

    Samhällsbyggnadsnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-17 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

 

Fastställande av dagordning för samhällsbyggnads-
nämnden 2023-01-17 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Utskickad dagordning fastställs efter tillägg av en runda där närvarande ledamöter och tjänstemän 
gör en kort presentation av sig själva. 
 
  



     

    PROTOKOLL Sida 4 

    Samhällsbyggnadsnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-01-17 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 1  Dnr SBN 2023/000003-1 

Val av ledamöter, ersättare, ordförande,  
1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i 
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
För tiden 2023-01-01 – 2026-12-31 väljs nedanstående ledamöter, ersättare, ordförande,  
1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott: 

Ledamöter Ersättare (personliga) 

Marie Holmgren (S) Thomas Oscarsson (S) 
Joakim Rylin (S) Jerry Mohs (S) 
Robin Hanzl (M) Emil Jörgensen (M) 
Per Tingström (KD) Sven-Arne Ericsson (SD) 
Kenny Svahn (KLP) Claes Zachrisson (V) 

Ordförande 1:e vice ordförande 

Robin Hanzl (M) Marie Holmgren (S) 

2:e vice ordförande 

Per Tingström (KD) 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden väljer 
 

 5 ledamöter  

 5 ersättare  
 

till samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott i enlighet med ”Reglementen för styrelse och 
nämnder”, sida 23 punkt 2.1. Punkten har efter dokumentets revidering 2022 fått lydelsen:  
 
”Samhällsbyggnadsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Inom 
samhällsbyggnadsnämnden ska finnas ett arbetsutskott med 5 ledamöter och 5 ersättare.” 
Nämnden har under föregående mandatperiod bestått av 9 ledamöter och 9 ersättare och 
arbetsutskottet av 3 ledamöter och 3 ersättare.  
 
Av reglementet, sida 13 punkt 3.7 a, framgår det vidare att samhällsbyggnadsnämnden väljer 
  

 en ordförande  

 en 1:e vice ordförande 

 en 2:e vice ordförande  
 
bland de fem ledamöterna i arbetsutskottet. 
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§ 1 forts. 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
Det ligger utanför samhällsbyggnadskontorets uppdrag att föreslå politiker till posterna i 
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. Samhällsbyggnadskontoret överlämnar till 
samhällsbyggnadsnämnden att föreslå dessa. Samhällsbyggnadskontoret förutsätter att förslag som 
lämnas omfattar hela mandatperioden från 2023-01-01 till 2026-12-31 om inget annat framförs. 

Konsekvenser för barn och unga 

Detta ärende är en direkt följd av gällande ”Reglementen för styrelse och nämnder” som beslutats  
av kommunfullmäktige. Nämndens beslut bedöms inte få några direkta konsekvenser för barn och 
unga. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadskontoret lämnar inga förslag om ledamöter till arbetsutskottet. 

Dagens sammanträde 

Val av fem ledamöter i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Ordföranden börjar med frågan om arbetsutskottets fem ledamöter för mandatperioden  
2023-01-01 – 2026-12-31. 
 
Ann-Charlotte Pernius-Törnvall (M) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden väljer Robin Hanzl (M) till 
ledamot i arbetsutskottet. 
 
Jerry Mohs (S) yrkar att nämnden väljer Marie Holmgren (S) och Joakim Rylin (S) till ledamöter i 
arbetsutskottet. 
 
Sven-Arne Ericsson (SD) yrkar att nämnden väljer Per Tingström till ledamot i arbetsutskottet. 
 
Torbjörn Sternell (C) yrkar att nämnden väljer Kenny Svahn (KLP) till arbetsutskottet.  
 
Ordföranden frågar om Robin Hanzl (M), Marie Holmgren (S), Joakim Rylin (S), Per Tingström (KD) 
och Kenny Svahn (KLP) väljs till ledamöter i arbetsutskottet.  
Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja.  

Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i arbetsutskottet 

Ordföranden fortsätter med frågan om arbetsutskottets tre ordförandeposter under mandatperioden  
2023-01-01 – 2026-12-31. 
 
Ann-Charlotte Pernius-Törnvall (M) yrkar att nämnden väljer Robin Hanzl (M) till ordförande i 
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. 
 
Jerry Mohs (S) yrkar att nämnden väljer Marie Holmgren (S) till 1:e vice ordförande i arbetsutskottet. 
 
Sven-Arne Ericsson (SD) yrkar att nämnden väljer Per Tingström (KD) till 2:e vice ordförande i 
arbetsutskottet. 
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§ 1 forts. 
 
Ordföranden frågar först om Robin Hanzl (M) väljs till ordförande för arbetsutskottet. 
Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja. 
 
Ordföranden frågar därefter om Marie Holmgren (S) väljs till 1:e vice ordförande i arbetsutskottet. 
Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja. 
 
Ordföranden frågar slutligen om Per Tingström (KD) väljs till 2:e vice ordförande i arbetsutskottet. 
Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja. 

Val av fem ersättare i arbetsutskottet 

Ordföranden tar upp frågan om arbetsutskottets fem ersättare för mandatperioden  
2023-01-01 – 2026-12-31. 
 
Per Tingström (KD) yrkar att nämnden väljer Sven-Arne Ericsson (SD) till ersättare i arbetsutskottet. 
 
Joakim Rylin (S) yrkar att nämnden väljer och Thomas Oscarsson (S) till ersättare för Marie 
Holmgren (S) och Jerry Mohs (S) som sin ersättare i arbetsutskottet.  
 
Ann-Charlotte Pernius-Törnvall (M) yrkar att nämnden väljer Emil Jörgensen (M) till ersättare i 
arbetsutskottet. 
 
Torbjörn Sternell (C) yrkar att nämnden väljer Claes Zachrisson (V) till ersättare i arbetsutskottet.  
 
Ordföranden frågar först om Sven-Arne Ericsson (SD) väljs till ersättare för Per Tingström (KD) 
i arbetsutskottet. Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja. 
 
Ordföranden frågar sedan om Thomas Oscarsson (S) väljs till ersättare för Marie Holmgren (S) 
i arbetsutskottet. Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja. 
 
Ordföranden frågar därefter om Jerry Mohs (S) väljs till ersättare för Joakim Rylin (S) 
i arbetsutskottet. Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja. 
 
Ordföranden frågar sedan om Emil Jörgensen (M) väljs till ersättare för Robin Hanzl (M) 
i arbetsutskottet. Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja. 
 
Ordföranden frågar slutligen om Claes Zachrisson (V) väljs till ersättare Kenny Svahn (KLP) i 
arbetsutskottet. Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteutlåtande 2023-01-02, SBN § 1/2023 bilaga 1 
- Reglementen för styrelse och nämnder 

Skickas till 
Valda politiker 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 2  Dnr SBN 2023/000004-1 

Val av representanter till Kalmar läns luftvårdsförbund 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden utser Marie Holmgren (S) till ordinarie ledamot i Kalmar läns luftvårds-
förbund och Per Tingström (KD) till ersättare för perioden 2023-01-01 till 2026-12-31. 

Ärendet 
Oskarshamns kommun är medlem i Kalmar läns luftvårdsförbund. Kommunen kan utse en ordinarie 
ledamot och en ersättare till förbundets sammanträden. Den 7 mars 2023 planeras det att hållas ett 
årsmöte. 
 
Kommunfullmäktige har i dokumentet ”Politisk organisation för Oskarshamns kommun 2019-2022” 
uppdragit åt samhällsbyggnadsnämnden att utse ledamöter till Kalmar läns luftvårdsförbund. 

Bakgrund 

Utöver ett årsmöte anordnas ”Luftdagen” en gång per år och senast genomfördes mötet digitalt den  
10 november kl. 8.30 - 12.00. Medlemmar, skolor m.fl. bjuds då in till att lyssna på luftrelaterade 
föreläsningar. Mer information finns på https://www.smalandsluft.se/Luftdagen.  

Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
Samhällsbyggnadskontoret överlåter till nämnden att utse en ledamot och en ersättare till Kalmar 
läns luftvårdsförbund för mandatperioden.  

Konsekvenser för barn och unga 

Vilka representanter som väljs till Kalmar läns luftvårdsförbund förväntas inte få några konsekvenser 
för barn och unga. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadskontoret överlåter till nämnden att utse representanter till Kalmar läns 
luftvårdsförbund. 

Dagens sammanträde 
Jerry Mohs (S) yrkar att Marie Holmgren (S) väljs till ordinarie ledamot i Kalmar läns 
luftvårdsförbund. 
 
Sven-Arne Ericsson (SD) yrkar att Per Tingström (KD) väljs till ersättare i Kalmar läns 
luftvårdsförbund. 
 
Ordföranden frågar först om Jerry Mohs (S) förslag bifalles. Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja. 
 
Ordföranden frågar därefter om Sven-Arne Ericssons förslag bifalles.  
Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja. 
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§ 2 forts. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande 2023-01-02, SBN § 2/2023 bilaga 1 

Skickas till 
Kalmar läns luftvårdsförbund via e-post: kalmar.lvf@gmail.com 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadschefen 
Kansli- och miljöchefen 
Handläggare av luftvårdsärenden 
 

  

mailto:kalmar.lvf@gmail.com
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§ 3  Dnr SBN 2023/000007-1 

Samhällsbyggnadsnämndens bokslut 2022 - 
balansera resultatet inför kommande budgetår 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att balansera resultatet inför kommande år enligt kontorets 
förslag. 

Reservationer 

Sven-Arne Ericsson (SD), Per Tingström (KD) och Peter Bohman (SD) reserverar sig mot 
samhällsbyggnadsnämndens beslut. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 december 2022, § 309, att styrelsen och nämnderna i sina 
bokslut för 2022 kan föra medel mot balansen för att möta kommande års utmaningar. Det ska för 
de bokningar som sker på balansen finnas en plan, för användning under 2023 och i undantagsfall 
2024 och denna plan ska redovisas i samband med bokslutet 2022. Kommunstyrelsen beslutade 
också att kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att informera revisorerna om 
kommunstyrelsens beslut. Kommundirektören fick uppdraget att upprätta en mall för hur styrelsen 
och nämndernas plan för användning av balansen ska se ut och hur den ska redovisas.  

Bakgrund 

Under 2023 och 2024 spås kommunerna få extra svårt att klara sin ekonomi och en budget i balans. 
Stor del av verksamheterna kan påverkas negativt av neddragningar och uteblivna satsningar eller 
helt enkelt bara hålla igång. Frågan har därmed ställts och uppdrag givits i samband med 
delårsbokslutet för augusti 2022 om hur, var och när är det möjligt och tillåtet att boka upp mot 
balansen eller föra medel med sig från ett år till ett annat. 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
Samhällsbyggnadskontoret har lyft fram tre möjliga poster att balansera för att möjliggöra fortsatt 
arbete under 2023 samt för att möta kommande års utmaningar. Arbetet med beslutad VA-plan, där 
kontoret varje år ska inventera ca 200 enskilda avlopp, kommer att prioriteras bort med anledning av 
den begränsade budget som samhällsbyggnadskontoret tilldelats under 2023. Med möjlighet att 
balansera resultatet kan arbetet fortsätta även under 2023.  
 
Den andra posten avser att möta underskott för bostadsanpassningsverksamheten. Verksamheten 
har under de senaste åren överskridit budget med ca 1 mkr årligen och intäkter från 
kärnverksamheten har täckt upp underskottet. Stramare budgetram på grund av lågkonjunktur och 
inflation gör att vi inte ser möjligheten att fortsätta göra detta kommande år. Genom att balansera 
upp resultat undviker vi underskott för bostadsanpassningsverksamheten under 2023.  
 
Den tredje posten avser omställningskostnader i samband med särskild avtalspension (SAP). 
Budgetramen är minskad från 1 januari men dock kvarstår kostnaden till och med 31 mars 2023.  

Konsekvenser för barn och unga 

Beslutet bedöms inte få några direkta och påtagliga konsekvenser för barn och unga. 
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§ 3 forts.  

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2022-12-14, § 309,  
i tjänsteutlåtande 2023-01-09 att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att balansera resultatet inför 
kommande år enligt kontorets förslag. 

Dagens sammanträde 
Sven-Arne Ericsson (SD) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden avslår samhällsbyggnadskontorets 
förslag eftersom det inte är god redovisningssed att göra så som kontoret föreslår. 
 
Robin Hanzl (M) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden bifaller kontorets förslag. 
 
Ordföranden har noterat två yrkanden och frågar först om förslaget från Robin Hanzl (M) bifalles  
och därefter om förslaget från Sven-Arne Ericsson bifalles. 
 
Ordföranden finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslaget från Robin Hanzl (M). 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2023-01-09, SBN § 3/2023 bilaga 1 

 Kommunstyrelsens beslut daterat 2022-12-14, § 309 

 Sammanställning av balansering av resultat, SBN § 3/2023 bilaga 2 

 VA-plan fördjupning, SBN § 3/2023 bilaga 3 

 Bostadsanpassningsbidrag fördjupning, SBN § 3/2023 bilaga 4 

 Omställningskostnader fördjupning, SBN § 3/2023 bilaga 5 

Skickas till 
Ekonomiavdelningen 

För kännedom: 

Samhällsbyggnadschefen 
Förvaltningsekonomen 
Planchefen 
Kartchefen 
Kansli- och miljöchefen 
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§ 4 
 

Anmälningsärenden 
Nedanstående anmälningsärenden noteras som anmälda och läggs till handlingarna: 
 
SBN 2023/000008 Beslut från Mark- och miljödomstolen Klagomål på 

störningar från padelbanor på fastigheten XX 
 

SBN 2022/000046 Länsstyrelsens beslut gällande Ombyggnad och ändrad 
användning från kontor till bostäder, inredning av 
lägenheter på vind i flerbostadshus, samt anordnande av 
parkeringsplatser, XX 
 

SBN 2022/000054 KF § 21 Delårsbokslut augusti 2022 
 

SBN 2022/000054 KF § 22 Fastställande av utdebitering av allmän 
kommunalskatt för år 2023 
 

SBN 2022/000054 KF § 23 Politisk organisation  för Oskarshamns kommun 
2023-2026 
 

SBN 2022/000054 KF § 24 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i 
Oskarshamns kommun 2023-2026 
 

SBN 2022/000054 KF § 47 Revidering av reglementen för styrelse och 
nämnder 
 

SBN 2022/000054 KF § 85 Inkallelseordning 
 

SBN 2022/000054 KS § 200 Återrapportering av internkontroll 2022 - 
Kommungemensamma kontrollpunkter 
 

SBN 2022/000054 KS § 287 IOP-avtal med vattenråden 
 

SBN 2022/000054 KS § 298 Nyttjanderättsavtal för Smålandshamnar AB 
 

SBN 2022/000054 KS § 304 Rutin för hantering av Parkslide och andra  
invasiva arter 
 

SBN 2022/000054 KS § 309 Återrapportering av uppdrag - Balansera 
resultatet inför kommande budgetår 
 

SBN 2022/000054 KS § 312 Val av firmatecknare 
 

SBN 2022/000054 KSAU § 200 Utrustning  till förtroendevalda i 
mandatperioden 2022-2026 
 

SBN 2022/000054 KSAU § 201 Långsiktigt utbildningspaket för introduktion av 
nya förtroendevalda 
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§ 4 forts. 
 

 

SBN 2022/000046 Beslut  från Länsstyrelsen om licensjakt efter lodjur i 
Kalmar län år 2023 
 

SBN 2023/000008 Beslut från länsstyrelsen, samråd angående rasering av 
telestolpar, Kalmar, dnr. 525-9467-2022 

Ärendet 
Anmälningsärendena har redovisats för samhällsbyggnadsnämnden inför nämndens sammanträde 
via de utskickade digitala handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden frågar om redovisade anmälningsärenden noteras som anmälda och kan läggas till 
handlingarna. Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja. 
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§ 5 
 

Anmälan av delegationsbeslut 
Nedanstående delegationsbeslut noteras som anmälda och kan läggas till handlingarna 
 
SBN 2022/000041 Förteckningar över handläggarnas delegationsbeslut i 

byggärenden, bostadsanpassningsärenden, miljöärenden 
med mera beslutade under perioden 1 – 31 december 
2022, SBN § 5/2023 bilaga 1 
 

SBN 2022/000041 Förteckning över delegationsbeslut enl. alkohollagen under 
perioden 1 – 31 december 2022, SBN § 5/2023 bilaga 2 

Ärendet 
Listor med periodens delegationsbeslut har redovisats för samhällsbyggnadsnämnden inför 
nämndens sammanträde via de utskickade digitala handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden frågar om delegationsbesluten noteras som anmälda och kan läggas till handlingarna. 
Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja. 


