
      

    PROTOKOLL  Sida 1 

    Samhällsbyggnadsnämnden 
    Sammanträdesdatum  
    2023-02-14 

 
 

   Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs på kommunens digitala anslagstavla. 
Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2023-02-14 
Anslaget sätts upp: 2023-02-21  Anslaget tas ned: 2023-03-15 
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadskontoret 
 
Underskrift  Utdragsbestyrkande 

 Håkan Lönnbom   

Plats och tid 

Oskarshamnssalen, 2023-02-14 kl. 10:00-11:30 samt 13:00-14:15 

Beslutande 

Marie Holmgren (S), 1:e v ordförande 
Joakim Rylin (S) §§ 6-15 och 17-18 
Jerry Mohs (S) 
Robin Hanzl (M), ordförande 
Emil Jörgensen (M) 
Sven-Arne Ericsson (SD) 
Peter Bohman (SD) 
Per Tingström (KD), 2:e v ordf., §§ 6-15 och 17-18 
Kenny Svahn (KLP) 
Claes Zachrisson (V) §§ 6-15 och 17-18 
Abdi Diirshe (M) ersätter Ann-Charlotte Pernius-Törnvall (M) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Icke tjänstgörande ersättare 

Thomas Oscarsson (S), Lis Lyrbo (S), Yusuf Sheekh (S), Linda Alakangas (KLP) §§ 6-15 och 17-18,  
Daniel Lundgren (SD) §§ 6-15 och 17-18 och Torbjörn Sternell (C) 

Övriga deltagare 

Samhällsbyggnadschef Kristina Erlandsson, planchef Regina Laine §§ 6-15 och 17-18, tf. kansli- 
och miljöchef Anna Göthberg, jur. kand. Bo Essén § 16, alkoholhandläggare Kerstin G Engström  
§ 16, miljö- och hälsoskyddsinspektör Niklas Karlsson § 16, miljö- och hälsoskyddsinspektör  
Valentin Bocioaca § 16 samt nämndsekreterarna Christine Erlandsson och Håkan Lönnbom 

Paragrafer 

§§ 6-18 

Justeringens plats och tid 

Justering med elektronisk underskrift 2023-02-20 

Underskrifter 

Robin Hanzl (M), ordförande 
Emil Jörgensen (M), justerare 
Håkan Lönnbom, sekreterare 
  



     

    PROTOKOLL Sida 2 

    Samhällsbyggnadsnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-14 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 

§ Rubrik Sida 

§ 6 Fastställande av dagordning för samhällsbyggnadsnämnden 2023-02-14 3 

§ 7 Granskningsbeslut för detaljplan del av Rödsle 1:1 med flera fastigheter, 
”Långelid” 
 

4 

§ 8 Planuppdrag för del av Älvehult 1:2, Hjortlyckestigen 7 

§ 9 Planuppdrag för fastighet Ugglan 1 och 2 i Oskarshamns stad 8 

§ 10 Planuppdrag för ändring av detaljplan DA 33, Emmekalv 4:1, 2:41  
med flera fastigheter 
 

10 

§ 11 Risk- och sårbarhetsanalys för samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsområden 
 

11 

§ 12 Revidering februari 2023 av delegationsordning för  
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 
 

14 

§ 13 Utdelning av samhällsbyggnadsnämndens stipendium 2023 16 

§ 14 Uppföljning av byggverksamheten 2022 17 

§ 15 Uppföljning av miljö- och hälsoskyddsarbetet under 2022 18 

§ 16 Information om alkohollagen till samhällsbyggnadsnämnden 2023-02-14 19 

§ 17 Anmälningsärenden 20 

§ 18 Anmälan av delegationsbeslut 21 

 

  



     

    PROTOKOLL Sida 3 

    Samhällsbyggnadsnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-14 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 6  Dnr SBN 2023/000021-1 

Fastställande av dagordning för 
samhällsbyggnadsnämnden 2023-02-14 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Utskickad dagordning fastställes. 
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§ 7  Dnr SBN 2020/000171-44 

Granskningsbeslut för detaljplan del av Rödsle 1:1 
med flera fastigheter, ”Långelid” 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att skicka ut detaljplan för del 
av Rödsle 1:1 med flera fastigheter, ”Långelid” med tillhörande handlingar för granskning. 

Ärendet 
Planens syfte är att möjliggöra för nya bostäder i Oskarshamns tätort samt möjliggöra för en 
utökning av verksamheten för Långelids förskola. Planområdet är beläget i den västra delen av 
Oskarshamns tätort vid Långelid i stadsdelen Rödsle. Planområdet gränsar delvis till befintlig 
bebyggelse och ligger i ett kuperat skogsområde. Långelids förskola ligger i planområdets östra del. 
Trafikflöden till och från det nya bostadsområdet kommer att ske via en ny anslutning till vägen 
mellan Långelid och Flinshult (väg 733). Planområdet utgörs av en areal om cirka 117 300 m2  
(cirka 12 hektar). All mark inom planområdet ägs av Oskarshamns kommun. 
 
Förslaget till ny detaljplan strider inte mot gällande översiktsplan. Då området ligger nära befintliga 
bostadsområden och då skola samt förskola kan nås inom förhållandevis korta avstånd lämpar sig 
området väl för planläggning av nya bostäder samt förskola. Planen möjliggör för ett attraktivt 
boende med närhet till både natur, skola och centrum. Planen görs flexibel och tillåter 
olika bostadsformer för utvalda delar av området, såsom friliggande en- och tvåbostadshus, 
radhus, parhus, kedjehus eller flerbostadshus. Planen möjliggör för 26 stycken villatomter. 
 
Inom planområdet finns särskilda förutsättningar som planförslaget har att ta hänsyn till, vilket har 
kommit att påverka exploateringsgraden. En naturinventering gjordes inför samrådet för att 
säkerställa bevarandet av höga naturvärden. Genom den anpassning och hänsyn som har tagits till 
det som framkommit av naturvärdesinventeringen bedöms planförslaget innebära att inga värdefulla 
naturvärden kommer påverkas. Kvartersmarken för nya bostäder har förlagts utifrån att minimera 
intrång i värdefulla naturmiljöer samt undvika konsekvenser för skyddade arter.  
 
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte heller innebära någon betydande negativ påverkan vad 
gäller närhet till skog och rekreation för de boende i Rödsleområdet. Detta då en stor andel av ytan 
inom det nya planområdet blir planlagd som Natur och då anläggandet av nya gång- och cykelvägar 
kommer att öka tillgängligheten till skog och rekreation, både för befolkningen inom Rödsleområdet 
och för tätorten i övrigt. I den norra delen av planområdet har det planlagts för en allmän parkering 
som också är tänkt att bidra till en ökad tillgänglighet till naturområdet. 
 
I området förekommer även fornlämningar och under 2022 togs det fram en arkeologisk utredning av 
Kalmar läns museum. Utredningen är benämnd Odlingsspår i Rödsle (Arkeologisk rapport 2022:25). 
Planförslaget har anpassats med hänsyn till vad som framkommit av dessa utredningar.  
 
Planens genomförande innebär att det kommunala VA-verksamhetsområdet utökas och ny 
bebyggelse kommer att anslutas till det kommunala VA-nätet. Den dagvattenutredning som har 
gjorts i samband med planarbetet har reviderats inför granskningen. 
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§ 7 forts. 
 
Inför granskning har planförslaget reviderats, bland annat har bostadskvarterens utformning och 
bestämmelser ändrats och anpassats, främst utifrån områdets dagvattenhantering samt de utpekade 
områdena med fornlämningar. Planhandlingarna har även reviderats avseende miljökvalitetsnormer 
(MKN) för vatten och dagvattenhantering.  
 
Bedömningar har gjorts avseende kulturvärden, bland annat för Långelidsvägen (väg 733). 
Kommunens bedömning är att genomförandet av de föreslagna ändringarna för vägsträckningen vid 
planområdet är viktiga för trafiksäkerheten och inte kommer att innebära någon betydande påverkan 
på vägens kulturvärde som helhet. 
   
Planförslaget bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan och någon särskild 
miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats. Bedömningen är preliminär, ny kunskap som 
tillförs under planprocessen kan innebära att bedömningen omprövas. 
 
Planavtal har tecknats med kommunstyrelsen som står för kostnaderna i samband med upprättande 
av detaljplanen. 
 
Framtagandet av detaljplanen sker genom ett utökat förfarande. 

Konsekvenser för barn och unga 

Detta avsnitt med konsekvensbedömning är en del i att säkerställa att barn och ungas rättigheter 
tillgodoses i Oskarshamns kommun enligt Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om 
barnets rättigheter. Beslutet om att införa avsnittet togs av kommunfullmäktige 2020-06-08, § 86. 
 
Vid arbetet med detaljplanen beaktas barn och ungas behov vad gäller tillgång och närhet till bland 
annat skola, omsorg och rekreation. Under planprocessen görs detaljplanen tillgänglig för 
allmänheten under samråd och granskning. 
 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att beslutet gällande granskning för detaljplanen inte har någon 
direkt och påtaglig konsekvens för barn och unga och det strider inte mot Lag (2018:1197) om 
Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2023-01-26 att samhällsbyggnadsnämnden 
ger kontoret i uppdrag att skicka ut detaljplan för del av Rödsle 1:1 med flera fastigheter, ”Långelid” 
med tillhörande handlingar för granskning. 
 
Arbetsutskottet tillstyrker i beslut 2023-02-01, § 2, samhällsbyggnadskontorets förslag.  

Dagens sammanträde 
Planchefen redogör för ärendet. 
 
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag bifalles. Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja. 
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§ 7 forts. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande 2023-01-26, SBN § 7/2023 bilaga 1 

 Plankarta med bestämmelser (reviderad januari 2023) 

 Planbeskrivning (reviderad januari 2023) 

 Undersökning om betydande miljöpåverkan 

 Barnchecklista 

 Naturinventering 

 Arkeologisk utredning 

 Dagvattenutredning  

 Samrådsredogörelse 

 Fastighetsförteckning (daterad 2023-01-23) 

Skickas till 

För åtgärd: 

Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 8  Dnr SBN 2022/000245-1 

Planuppdrag för del av Älvehult 1:2, Hjortlyckestigen 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta ny detaljplan för 
del av Älvehult 1:2, Hjortlyckestigen. 

Ärendet 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för två nya bostadstomter i Påskallavik samt utöka tomtarealen 
för två befintliga fastigheter med byggrätt för komplementbyggnad (garage).  
 
Gällande detaljplan anger användningen Allmän plats (park eller plantering).  
 
Syftet med den nya detaljplanen har stöd i gällande översiktsplan, antagen 2003, där området är 
utpekat som utvecklingsområde. Planområdet är ej särskilt utpekat i pågående översiktsplan.  
Framtagandet av detaljplanen kommer att ske genom utökat förfarande.  
 
Planavtal tecknas med Kommunstyrelsen som står för plankostnaden. 

Konsekvenser för barn och unga 

Detta avsnitt med konsekvensbedömning är en del i att säkerställa att barn och ungas rättigheter 
tillgodoses i Oskarshamns kommun enligt Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om 
barnets rättigheter. Beslutet om att införa avsnittet togs av kommunfullmäktige 2020-06-08, § 86. 
 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att beslutet gällande planuppdrag inte har någon direkt och 
påtaglig konsekvens för barn och unga och det strider inte mot Lag (2018:1 197) om Förenta 
nationernas konvention om barnets rättigheter. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2023-01-24 att samhällsbyggnadsnämnden 
ger kontoret i uppdrag att upprätta ny detaljplan för del av Älvehult 1:2, Hjortlyckestigen. 
 
Arbetsutskottet tillstyrker i beslut 2023-02-01, § 3, samhällsbyggnadskontorets förslag.  

Dagens sammanträde 
Planchefen redogör för ärendet. 
 
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag bifalles. Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande, daterat 2023-01-24, SBN § 8/2023 bilaga 1 

Skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 9  Dnr SBN 2023/000010-1 

Planuppdrag för fastighet Ugglan 1 och 2 i 
Oskarshamns stad 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en ny detaljplan 
för fastighet Ugglan 1 och 2. 

Ärendet 
Fastighet Ugglan 1 och 2 innehåller idag två flerfamiljshus uppförda 1935 och 1946. Båda är i tre 
plan i enlighet med gällande detaljplanplan som är från 1928. Byggnaden på fastighet Ugglan 1 har 
fått stora sättningsskador och byggnadens vatten-, avlopp- och elledningar har passerat sin 
livslängd. Byggebo finner därför att den bästa lösningen är att ersätta byggnaden med ett nytt 
flerfamiljshus som även uppfyller dagens krav gällande tillgänglighet och energihushållning.  
 
Byggebo vill i ett första skede uppföra ett nytt flerfamiljshus med 6 våningar, varav plan 6 är till för 
fläktrum samt vindsförråd, inom fastighet Ugglan 1. 
 
En ny detaljplan ska se över byggnadshöjd, byggnadsyta samt prickmark inom fastigheterna  
Ugglan 1 och 2. 
 
Syftet med den nya planen är förenlig mot gällande översiktsplan, antagen 2003, samt även förenlig 
med ny föreslagen översiktsplan 2030. 
 
Planavtal tecknas med Byggebo. 

Konsekvenser för barn och unga 

Vid arbetet med detaljplanen beaktas barn och ungas behov vad gäller tillgång och närhet till bland 
annat skola, omsorg och rekreation. Under planprocessen görs detaljplanen tillgänglig för 
allmänheten under samråd och granskning. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2023-01-17 att samhällsbyggnadsnämnden 
ger kontoret i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastighet Ugglan 1 och 2. 
 
Arbetsutskottet tillstyrker i beslut 2023-02-01, § 4, samhällsbyggnadskontorets förslag.  

Dagens sammanträde 
Planchefen redogör för ärendet. 
 
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag bifalles. Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande 2023-01-17, SBN § 9/2023 bilaga 1 
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§ 9 forts. 

Skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
Byggebo 
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§ 10  Dnr SBN 2023/000011-1 

Planuppdrag för ändring av detaljplan DA 33, 
Emmekalv 4:1, 2:41 med flera fastigheter 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en ändring av 
detaljplan DA33, Emmekalv 4:1, 2:41 med flera fastigheter i Påskallavik. 

Ärendet 
Detaljplan DA 33, från 1970, omfattar delar av Påskallaviks samhälle. Inom planen finns 
bestämmelse om att vindsinredning inte är tillåten. Bestämmelsen är ålderdomlig och avses tas bort 
för att möjliggöra att bostadshus ska kunna inredas på vinden. Bestämmelsen påverkar ingen 
byggnadshöjd då antalet våningar begränsas i planen. Ingen närliggande fastighet anses bli negativt 
påverkad av att vindsutrymme får inredas. 
 
Ändringen går inte emot viljeinriktningarna i kommunens översiktsplan.  
 
Inget planavtal tecknas eftersom ändringen omfattar flertalet fastigheter. Ändringen genererar ingen 
planintäkt. 

Konsekvenser för barn och unga 

Vid arbetet med detaljplanen beaktas barn och ungas behov vad gäller tillgång och närhet till bland 
annat skola, omsorg och rekreation. Under planprocessen görs detaljplanen tillgänglig för 
allmänheten under samråd och granskning. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2023-01-17 att samhällsbyggnadsnämnden 
ger kontoret i uppdrag att upprätta en ändring av detaljplan DA33, Emmekalv 4:1, 2:41 med flera 
fastigheter i Påskallavik. 
 
Arbetsutskottet tillstyrker i beslut 2023-02-01, § 5, samhällsbyggnadskontorets förslag.  

Dagens sammanträde 
Planchefen redogör för ärendet. 
 
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag bifalles. Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande 2023-01-17, SBN § 10/2023 bilaga 1 

Skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 11  Dnr SBN 2023/000013-1 

Risk- och sårbarhetsanalys för 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom samhällsbyggnadskontorets förslag till 
risk- och sårbarhetsanalys för samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden. 

Ärendet 
Oskarshamns kommun behöver uppdatera befintlig risk- och sårbarhetsanalys för kommunen. Det 
är ett viktigt verktyg i kommunens krishantering. Uppdraget är reglerat i Lag (2006:544) om 
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (LEH).  

Bakgrund 

Arbetet med risk och sårbarhet handlar om att identifiera och analysera hot och risker som kan leda 
till svåra påfrestningar för samhället. Det kan handla om allt från skogsbränder och jordskalv till 
utbrott av pandemier eller kemikalieutsläpp. Arbetet innebär att kommunen ska analysera vilka 
extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen, och hur dessa händelser kan 
påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- 
och sårbarhetsanalys.  
 
Målet är att arbetet med en risk- och sårbarhetsanalys ska vara en kontinuerlig process och en 
naturlig del av både förvaltningarnas och bolagens verksamhet. Det ska fungera som ett underlag 
för planering och genomförande av åtgärder som minskar risker och sårbarheter, samt utvecklar 
förmågan att hantera kriser inom det geografiska områdesansvaret.  

Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
För samhällsbyggnadskontoret har följande hot/risker identifierats: 

Verksamhet Risk/Hot Acceptabel 
avbrottstid 
 

Eventuell åtgärd 

SBK Olycka som kräver 
evakuering från 
ordinarie arbetsplats 

½ dag Jobba hemifrån, ta med 
datorn vid evakuering 
 

SBK Strömavbrott, lokalt i 
stadshuset eller större 
geografiskt område 
 

½ dag Starta dieselaggregat i 
stadshuset, kontrollera 
batterimängd på datorn, 
extrabatterier 

SBK IT-attack 1 timme Starta krisdator 
 

SBK Naturolycka/extrem 
väderhändelse 

2 veckor Medarbetare arbetar 
hemifrån 

SBK Sjukdom/pandemi ½ dag Hjälp från annan 
kommun och /eller 
konsult 
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§ 11 forts. 
 
Olycka som kräver evakuering 
Olyckor som kräver evakuering tänker vi oss händelser som gör att vi behöver lämna stadshuset,  
t ex hot, brand eller utsläpp farligt ämne. När evakueringen måste ske omedelbart och 
datautrustning inte kan tas med blir den acceptabla avbrottstiden endast en halv dag. När 
datautrustning kan tas med finns möjligheter att arbeta hemifrån. Om en olycka inträffar samtidigt 
som evakueringen krävs tillgång till interna datasystem för att kunna säkerställa annan persons 
säkerhet och hälsa. Acceptabel avbrottstid bedöms därför vara endast en halv dag.  

 
Strömavbrott 
Strömavbrott kan delas in i två kategorier. Ett som drabbar hela kommunen och ett som drabbar 
endast stadshuset. Acceptabel avbrottstid för det som drabbar stadshuset blir längre, ca två veckor 
då vi kan arbeta på annan plats. Ett större strömavbrott ger en acceptabel avbrottstid på ca en halv 
dag om en olycka inträffar samtidigt som ett pågående strömavbrott krävs tillgång till interna 
datasystem för att kunna säkerställa annan persons säkerhet och hälsa. 
 
IT-attack 
Vid en IT-attack kommer vi inte åt våra interna datasystem och kan inte utföra vårt arbete. Vi kan 
inte säkerställa annan persons säkerhet och hälsa. 
 
Naturolycka/extrema väderförhållanden 
I denna situation som ofta kan förutses har vi möjlighet att planera för längre distansarbete. 
Acceptabel avbrottstid blir därför längre, ca två veckor.  
 
Sjukdom/Pandemi 
Om större del av personalen är sjuka finns det begränsade resurser att utföra våra arbetsuppgifter. 
Om en olycka inträffar samtidigt under sjukdomsperioden kan vi inte säkerställa annan persons 
säkerhet och hälsa. Acceptabel avbrottstid bedöms därför vara ca en halv dag.  

Konsekvenser för barn och unga 

Beslutet bedöms få positiva konsekvenser för barn och unga. Genom att öka förmågan att 
förebygga, förhindra och hantera risker och sårbarheter ökar vi också förutsättningarna för att barn 
och unga ska kunna leva ett så bra, tryggt och säkert liv som möjligt. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2023-01-23 att samhällsbyggnadsnämnden 
ger kontoret i uppdrag att ställa sig bakom samhällsbyggnadskontorets förslag till risk- och 
sårbarhetsanalys för samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden. 
 
Arbetsutskottet tillstyrker i beslut 2023-02-01, § 6, samhällsbyggnadskontorets förslag.  

Dagens sammanträde 
Samhällbyggnadschefen redogör för ärendet. 
 
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag bifalles. Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2023-01-23, SBN § 11/2023 bilaga 1 

 Risk- och sårbarhetsanalys Oskarshamns kommun 2019, version 1.0 
  



     

    PROTOKOLL Sida 13 

    Samhällsbyggnadsnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-14 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 11 forts. 

Skickas till 
Säkerhetssamordnare Fredrik Sandqvist för sammanställning  

För kännedom: 

Samhällsbyggnadschefen 
Planchefen 
Kartchefen 
Kansli- och miljöchefen 
  



     

    PROTOKOLL Sida 14 

    Samhällsbyggnadsnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-14 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 12  Dnr SBN 2023/000012-1 

Revidering februari 2023 av delegationsordning för 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet för omarbetning av punkt A.5.2  
om upphandling så att formuleringarna överensstämmer med motsvarande punkter i 
Bildningsnämndens och Socialnämndens delegationsordningar. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret arbetar med olika lagstiftningar inom verksamheten och det sker ofta 
ändringar i lagtexter vilket gör att vi ofta behöver se över delegationsordningen.  
 
I detta fall är det inte ny lagstiftning som är skäl till revideringen utan punkten A.5.2 om ekonomi som 
behöver uppdateras med avseende på vilka summor som ska gälla för ”Upphandling inom ramen för 
anvisat anslag och i enlighet med av kommunfullmäktige beslutade regler för inköpsverksamheten”.  
 
Nuvarande belopp 200 000 kr för avdelningschef och 500 000 kr för samhällsbyggnadschef har med 
tiden blivit alltför snäva. Arbetet riskerar bli ineffektivt när personal med tillräcklig befogenhet saknas 
på förvaltningen. Kontoret föreslår i reviderad delegationsordning att beloppen höjs till 500 000 kr 
respektive 1 000 000 kr, se även reviderad delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhet. 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
För att handläggningen ska bli så smidig som möjligt bedömer samhällsbyggnadskontoret att det  
är lämpligt att ändringen genomförs. 

Konsekvenser för barn och unga 

Möjlighet för samhällsbyggnadschefen och avdelningscheferna att attestera högre belopp bedöms 
inte påverka barn och unga negativt. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2023-01-19 att samhällsbyggnadsnämnden 
ger kontoret i uppdrag att godkänna kontorets förslag gällande revidering av delegationsordningen 
för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. 
 
Arbetsutskottet tillstyrker i beslut 2023-02-01, § 7, samhällsbyggnadskontorets förslag.  

Dagens sammanträde 
Samhällbyggnadschefen redogör för ärendet.  
 
Marie Holmgren (S) har inga synpunkter på de föreslagna höjningarna av beloppen, men yrkar med 
instämmande av Sven-Arne Ericsson (SD) att ärendet återremitteras för omarbetning av punkt A.5.2 
så att formuleringarna överensstämmer med motsvarande punkter i Bildningsnämndens och 
Socialnämndens delegationsordningar. 
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    Samhällsbyggnadsnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-14 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 12 forts. 
 
Ordföranden frågar om först om förslaget från Marie Holmgren och Sven-Arne Ericsson bifalles. 
  
Ordföranden frågar därefter om arbetsutskottets förslag bifalles. 
 
Ordföranden finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslaget från Marie Holmgren och 
Sven-Arne Ericsson. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande 2023-01-19, SBN § 12/2023 bilaga 1 

 Reviderad delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet  

Skickas till 

För åtgärd: 

Samhällsbyggnadskontoret 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 13  Dnr SBN 2023/000017-1 

Utdelning av samhällsbyggnadsnämndens  
stipendium 2023 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen om förberedelserna för utdelningen av 
samhällsbyggnadsnämndens stipendium 2023 som mottagen. 

Dagens sammanträde 
Samhällsbyggnadschefen informerar om samhällsbyggnadsnämndens stipendium.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden kan årligen dela ut ett stipendium inom kategorierna mat, miljö och 
byggande. Stipendiets totala prissumma uppgår till 15 000 kr. Nämnden har möjlighet att utse 
stipendiater inom alla tre områdena, men kan också välja att utse stipendiater bland endast en eller 
två av dessa.  
 
Samhällsbyggnadskontoret kommer att informera om stipendiet i annonsbladet och via kommunens 
kommunikatörer i sociala medier och på kommunens webbplats. Allmänheten kommer att där bjudas 
in att föreslå lämpliga kandidater för stipendiet. Sista datum för allmänheten att lämna förslag 
planeras bli den 28 mars.  
 
Ordföranden uppmanar även nämndens ledamöter att komma med förslag till stipendiater till nästa 
sammanträde. 
 
Ordföranden frågar om informationen noteras mottagen. Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja. 
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§ 14  Dnr SBN 2022/000106-11 

Uppföljning av byggverksamheten 2022 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar uppföljningen av byggverksamheten på samhällsbyggnads-
kontoret 2022 som mottagen.  

Dagens sammanträde 
Samhällsbyggnadschefen informerar samhällsbyggnadsnämnden om byggverksamheten under 
2022. 70 % av bygglovsärendena har handlagts inom fem veckor och övriga 30 % har handlagts 
inom 10 veckor. Inga ärenden har behövt få en förlängd handläggningstid om 10 veckor. 
 
Antalet pågående tillsynsärenden vid årets slut var 14 stycken. Motsvarande siffra vid årets slut 
2021 var cirka 23 stycken. 
 
Ordföranden frågar om informationen noteras mottagen. Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja. 

Beslutsunderlag 
 - Presentation med diagram med olika nyckeltal för byggverksamheten, 

   SBN § 14/2023 bilaga 1 

Skickas till 
Samhällsbyggnadschefen 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
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§ 15  Dnr SBN 2022/000087-8 

Uppföljning av miljö- och hälsoskyddsarbetet under 
2022 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar uppföljningen av verksamheten på samhällsbyggnadskontorets 
miljöfunktion 2022 som mottagen. 

Dagens sammanträde  
Tf. kansli- och miljöchef Anna Göthberg informerar samhällsbyggnadsnämnden om uppföljningen av 
samhällsbyggnadskontorets miljöfunktion 2022. 
 
Bland annat presenteras ett stapeldiagram med antalet planerade inspektioner, provtagningar med 
mera och hur många av dessa som genomförts under året. Diagrammet visar att miljöfunktionen i 
stort sett uppnått målen för A-, B-, C- och U-verksamheter samt lantbrukstillsyn. 
 
Miljöfunktionen har även uppnått de uppställda målen inom områdena badvattenprovtagning, 
sjöprovtagning, mätning av bakgrundsstrålning, planerad livsmedelskontroll, rökfria miljöer  
samt med god marginal även inventering av enskilda avlopp.  
 
Tillsynen inom hälsoskydd har inte uppnått de uppsatta målen. Detta beror på att en tjänst som 
miljö- och hälsoskyddsinspektör varit vakant det andra halvåret 2022. 
 
Händelsestyrd tillsyn är sådan tillsyn som påbörjats till exempel genom att en anmälan/ansökan eller 
ett klagomål kommer in till miljöfunktionen. Sådan tillsyn har noterats vid mer än 363 tillfällen 2022, 
vilket är mindre än 2021, men i nivå med antalet ärenden 2020. Det kan till exempel handla om 
miljö-, hälsoskydds-, avlopps- eller strandskyddsärenden. 
 
Ordföranden frågar om informationen noteras som mottagen. Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja. 

Beslutsunderlag 
 Presentation med diagram, SBN § 15/2023 bilaga 1 

Skickas till 
Samhällsbyggnadschefen 
Kansli- och miljöchefen 
  



     

    PROTOKOLL Sida 19 

    Samhällsbyggnadsnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-02-14 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 16  Dnr SBN 2023/000020-1 

Information om alkohollagen till samhällsbyggnads-
nämnden 2023-02-14 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen om alkohollagen som mottagen. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har bjudit in alkoholhandläggaren Bo Essén från Västerviks kommun för 
att informera samhällsbyggnadsnämnden och berörda tjänstemän om alkohollagen och hur den kan 
tillämpas. 
 
Via utskickade handlingar kan nämndens ledamöter ta del av de övergripande dokument som styr 
verksamheten och som beslutades under den förra mandatperioden och som fortfarande gäller i 
Oskarshamns kommun. 

Dagens sammanträde 
Jur. kand. Bo Essén, med erfarenhet av alkoholhandläggning sedan 2003, informerar samhälls-
byggnadsnämnden om alkohollagen och om arbetet med att uppfylla lagens krav i samband med 
beslut om serveringstillstånd. 
 
Fyra utbildningsfilmer om ansvarsfull alkoholservering har nyligen tagits fram av Västerviks kommun. 
Sökande kan få tillgång till filmerna efter kontakt med alkoholhandläggaren. Samhällsbyggnads-
kontoret har bidragit ekonomiskt till filmerna och kommer under mars att få tillgång till dem. 
 
Alkoholhandläggare Kerstin G Engström kompletterar med information om styrdokument och andra 
beslut som gäller för alkoholservering i Oskarshamns kommun. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande 2023-02-02, SBN § 16/2023 bilaga 1 

Skickas till 
Samhällsbyggnadschefen 
Alkoholhandläggaren 
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§ 17 

Anmälningsärenden 
Nedanstående anmälningsärenden noteras som anmälda: 
 
SBN 2023/000008 Dom från Mark- och miljödomstolen gällande ombyggnad 

och ändrad användning från kontor till bostäder, inredning 
av lägenheter på vind i flerbostadshus, samt anordnande 
av parkeringsplatser, XX 

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

Dagens sammanträde 
Samhällsbyggnadschefen redogör för Mark- och miljödomstolens dom gällande ombyggnad på XX. 
Ärendet återförvisas till Länsstyrelsen i Kalmar län för ny handläggning. 
 
Ordföranden frågar om anmälningsärendet noteras som anmält. 
Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja. 
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§ 18 
 

Anmälan av delegationsbeslut 
Nedanstående delegationsbeslut noteras som anmälda: 
 
SBN 2023/000005 Förteckningar över ordförandens och handläggarnas 

delegationsbeslut i byggärenden, 
bostadsanpassningsärenden, miljöärenden med mera 
beslutade under perioden 1 – 31 januari 2023, 
SBN § 18/2023 bilaga 1 
 

SBN 2022/000157 Delegationsbeslut om granskning av detaljplan DA 34 med 
tillhörande handlingar, SBN § 18/2023 bilaga 2 

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

Dagens sammanträde 
Lis Lyrbo (S) har noterat att utfall av delegationsbeslut inte redovisas i förteckningen över miljöbeslut 
på samma sätt som i förteckningen över byggärenden och frågar om miljölistan kan kompletteras. 
 
Tf. kansli- och miljöchef åtar sig att undersöka om frågan går att lösa i ärendehanteringssystemet. 
 
Ordföranden frågar om delegationsbesluten noteras som anmälda.  
Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja. 


