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KSAU § 97/2022 Dnr 2021/21 

Avrapportering åtgärdsvalsstudie ny infartsväg 
i Järnforsen 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att projektgruppen till hösten 2022 får återkomma 
med en tidplan, kostnad samt finansieringslösning för att kunna genomföra 
åtgärdspaket A - kartläggning samt utreda åtgärd 29 om lokal rastplats 
inom Järnforsens tätort. Arbetet ryms inom ramen för tidigare avsatta 
medel för projektet. 

Sammanfattning 
Ett förslag på åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för ny infartsväg m.fl. till Järnforsen 
är framtaget. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 27/2021-02-09 att ge Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) uppdraget att arbeta vidare med 
en så kallad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för en ny infartsväg till Järnforsen 
samt att övergripande även utreda möjligheten till rastplats längs riksväg 47 
och behov av åtgärder på samma riksväg.  

Arbetet startade hösten 2021 efter att kommunfullmäktige beslutat om att i 
ordinarie budgetprocess för 2022 avsätta 600 tkr för ändamålet. 

Bakgrund 
Tidigare förstudie om ny infartsväg till Järnforsen 2011-2012 har inte 
resulterat i något fortsatt arbete förrän hösten 2020 då Plannja återigen lyfte 
upp frågan som prioriterad för deras verksamhet.  
Då arbetade ÖSK tillsammans med Plannja och Region Kalmar fram en 
projektplan som grund för fortsatt politisk process. Projektplanen utgjorde 
grunden för det uppdrag som ÖSK tilldelades av kommunstyrelsens 
arbetsutskott § 27/2021. 

Arbetsprocess 
En projektgrupp bestående av tjänstemän från ÖSK och miljö- och 
byggnads-förvaltningen har deltagit i arbetet tillsammans med externt 
anlitad trafikkonsult med erfarenhet av ÅVS-processer ihop med 
Trafikverket.  

Projektgruppen har lagt upp sitt arbete utifrån den tidigare framtagna 
projekt-planen. Därutöver har två workshops med näringslivet, föreningar, 

3



Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-04-26 

2(3) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Trafikverket, Region Kalmar och övriga kommunala förvaltningar 
genomförts som en del ÅVS-arbetet. 

På workshop 1 fick deltagarna identifiera hinder och brister och på 
workshop 2 fick de föreslå åtgärder samt tycka till och prioritera de mål 
som tidigare tagits fram för ÅVS:en. 

Därutöver har företagen på orten ombetts göra åtminstone en grov 
bedömning av sina trafikflöden idag. 

Utifrån dessa workshopar har sedan projektgruppen grovt kostnadssatt de 
olika åtgärderna, delat upp dem i olika tidshorisonter, fördelat ansvar samt 
satt ihop åtgärdspaket av dem. 

Kvarstående arbete 
ÅVS-rapporten inklusive bilagor är idag inte sammanställd. Kvarstående 
ar-bete/processer ser ut som följer (punkt 4 är vad som föreslås beslutas av 
kom-munstyrelsens arbetsutskott idag och resten grov tidplan för eventuell 
fortsatt hantering därefter): 

1. Intern granskning av projektgrupp: 2022-05-17 till 2022-05-27.
2. Remissrunda workshopdeltagare: 2022-05-30 till 2022-06-17
3. Revideringar efter remissrunda: 2022-06-20 till 2022-07-01
4. Ta fram tidplan, kostnad samt finansieringslösning för åtgärdspaket A
samt åtgärd 29 om lokal rastplats inom Järnforsens tätort: 2022-07-01 till
2022-08-15.
5. Eventuellt beslut om att genomföra åtgärdspaket A samt åtgärd 29 i
kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-23.
6. Genomföra åtgärdspaket A – kartläggning och utreda åtgärd 29: hösten
2022.
7. Politisk behandling och eventuell budgetprocess för fortsatt hantering:
våren 2023.

Viktiga nyckelfrågor 
Föreslagen ansvarsfördelning är avgörande att den accepteras av 
näringslivet, Trafikverket samt Region Kalmar, såväl i remissförfarandet av 
ÅVS:en som i den fortsatta hanteringen. 

Näringslivets engagemang och framtidsplaner är andra viktiga nyckelfrågor 
för att motivera såväl fortsatt arbete som finansiering från kommunalt håll. 
Många av de brister som påtalats innebär idag trots allt inte att 
verksamheten påverkas negativt. För att motivera stora och 
kostnadskrävande åtgärder krävs förmodligen en tydlig ansvarsfördelning 
och utvecklingsplaner för framtiden från alla berörda parter. 

Förslag till fortsatt hantering 
Projektgruppen föreslår, trots att ÅVS-processen inte är formellt klar, att 
arbetet med åtgärdspaket A samt åtgärd 29 om lokal rastplats inom 
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Järnforsens tätort bör fortsätta parallellt med ÅVS-processen för att inte 
tappa fart i den fortsatta processen.  

Åtgärdspaket A innebär att fortsatta utredningar och kompletterande 
kartläggningar genomförs för följande åtgärder: se över turtätheten för 
kollektivtrafiken, trafikmätningar på kommunala och statliga vägar, 
hastighetsöversyn (Rätt-fart-i-staden) inom tätorten samt lokaliserings- och 
naturvärdesinventeringar, marktillgångsutredning och byggnadstekniska 
förutsättningar för ny infart. 

Åtgärd 29 om lokal rastplats är den absolut högst prioriterade åtgärden 
utifrån vad som framkom på de två workshoparna. Projektgruppen föreslår 
därför att utredning om tidplan, kostnad samt finansieringslösning även för 
den åtgärden bör utredas vidare under våren/sommaren 2022 förutsatt att 
näringslivet accepterar den föreslagna ansvarsfördelningen enligt ÅVS-
rapportens utkast. An-svarsfördelningen föreslås att fördelas genom att 
kommunen står för investering och uppförande medan näringslivet själva 
ansvarar för drift, underhåll och tillsyn samt löpande kostnader för 
anläggningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås uppdra projektgruppen att 
färdigställa ÅVS-processen med berörda parter samt ta fram tidplan, 
kostnad samt finansieringslösning för att kunna genomföra åtgärdspaket A 
samt åtgärd 29. Åter-rapportering föreslås kunna ske redan 2022-08-23 på 
kommunstyrelsens arbets-utskott. Arbetet ryms inom ramen för tidigare 
avsatta medel för projektet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från projektchef 2021-02-03 
Projektplan 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 3/2021, 27/2021 
Tjänsteskrivelse projektchef 2022-04-13 

Skickas till 
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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KSAU § 98/2022 Dnr 2022/77 

Försäljning av mark, del av X 
Beslut 
Arbetsutskottet godkänner förslag till köpekontrakt för del av X. 

Sammanfattning 
Ägaren till fastigheten X har inkommit med förfrågan om att få köpa del av 
fastigheten X, för utökning av tomt. 

Ärendebeskrivning 
Ägaren till fastigheten X har ansökt och bekostat ändring av detaljplanen 
för området vid sin fastighet. Förändringen innebär att gatumark som ej var 
verkställd har blivit kvartersmark, detta för att kunna få köpa marken av 
kommunen. Detaljplanen har nu vunnit laga kraft och ägaren till X har 
inkommit med förfrågan om att få köpa del av fastigheten X, ett område om 
ca 486 m². Den inköpta marken ska läggas samman med hans befintliga 
fastighet. Ett förslag till köpekontrakt har upprättats där kostnaden för 
marken uppgår till 24 300 kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse VD 2022-04-19 

Skickas till 
AB Hultsfreds Bostäder 
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KSAU § 99/2022 Dnr 2021/174  
 
Svar på motion från Monica Bergh, KD, om att 
bygga marklägenheter i Virserums centrum 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att avslå motionen med hänvisning till motionssvaret. 
 
Sammanfattning 
Arbetsutskottet har begärt komplettering av svar till rubricerad motion. 
Förvaltningen har undersökt marknadens intresse för att bygga bostäder i 
Virserum samt undersökt berörd fastighets marknadsläge. Avslag av 
motionen föreslås med hänvisning till resultatet av detta. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Monica Bergh, KD, har lämnat in en motion om att 
bygga marklägenheter i Virserums centrum. En fastighet på Storgatan är till 
salu. Motionsställaren anser att kommunen bör undersöka möjligheten att 
köpa huset för att bygga marklägenheter. 
 
Arbetsutskottet beslutade att remittera motionen gällande att bygga 
marklägenheter på fastigheten Anden 1 till plan- och byggnadsavdelningen 
för beredning. Ett svar har därifrån erhållits. Därefter har arbetsutskottet 
bett om en komplettering, vilket nu har skett. 
 
ÖSKs (Östra Smålands Kommunalteknikförbund) förbundschef har 
undersökt marknadsläget på den aktuella fastigheten och det kan 
konstateras att önskat pris är på en nivå som vi i samråd med 
arbetsutskottet anser är mycket orimligt utifrån de marknadspriser vi ser i 
området. Men detta kan givetvis komma att förändras. 
 
Utvecklingschefen har undersökt hos olika privata marknadsaktörer om 
eventuellt intresse finns att bygga samt förhört sig om statusen på de 
planerade byggnationerna som finns i Virserum. 
 
Bedömningen från kontaktade marknadsaktörer är att det ändrade 
marknadsläget med ökade produktionskostnader och räntor gör att det blir 
allt svårare att räkna på byggnationer. Därmed att få lönsamhet på mindre 
orter, eftersom hyresnivåerna bedöms bli alltför höga i förhållande till 
nuvarande hyror på orten. 
 
Vår tjänstepersons bedömning är att ytterligare byggnationer under samma 
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tid kan försvåra ytterligare för den privata aktör som har färdiga planer i 
Virserum. Beroende på utfall hos denne aktör bör vi omvärdera eventuellt 
ytterligare behov eller bygga i stället. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Monica Bergh, KD, 2021-10-14 
Kommunfullmäktige § 118/2021 
Miljö- och byggnadsnämnden § 47/2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 237/2021, 87/2022 
Tjänsteskrivelse kommunchef 2022-04-20 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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KSAU § 100/2022 Dnr 2022/56  
 
Svar på remiss av promemorian Barnets bästa 
vid fortsatt vård enligt LVU – Utredning som ett 
led i socialutskottets beredning av fråga om 
ändring i LVU (dnr. 1416-2021/22) 
 
Förslag 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka remissen med 
anledning av att förslaget stärker barnets bästa utifrån att det som bedöms 
vara bäst för barnet blir avgörande och också tydliggörs i lagstiftningen. 
 
Sammanfattning 
Socialutskottet har remitterat promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård 
enligt LVU – Utredning som ett led i socialutskottets beredning av fråga 
om ändring i LVU på remiss. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialutskottet har remitterat promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård 
enligt LVU – Utredning som ett led i socialutskottets beredning av fråga 
om ändring i LVU på remiss. Yttrande ska vara socialutskottet tillhanda 
senast den 3 juni 2022. 
 
Arbetsutskottet beslutade § 65/2022 att remittera remissen till 
socialnämnden. 
 
Sektionen för barn och familj inom individ- och familjeomsorgen (IFO) har 
inga kommentarer på det förslag som lagts. Man anser att förslaget stärker 
barnets bästa utifrån att det som bedöms vara bäst för barnet blir avgörande 
och också tydliggörs i lagstiftningen. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss och missiv promemorian Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU 
– Utredning som ett led i socialutskottets beredning av fråga om ändring i 
LVU 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 65/2022 
Socialnämnden § 41/2022 
 
Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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