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SbN § 28

Godkännande av föredragningslistan
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna föredragningslistan med notering om att följande ärenden utgår:
-

Detaljplan för del av Talludden, dnr: 2015-000366, 2016-Sbn0010

-

Eksjöholm 2:33, förhandsbesked nybyggnad av tre bostadshus,
dnr: 2016-000005.
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SbN § 29
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Dnr 2016-Klk0003

Bygg ett kombinerat parkerings- och bostadshus på
bryggeritomten, kv Gamla Stan 1:1 i Eksjö - motion
Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att utreda frågan om parkeringshus eller
parkeringsdäck i Eksjö stad samt framtida användning av Bryggeritomten (del av Gamla
Stan 1:1) och Trollemaden 1 i Eksjö, även vad avser bostäder, samt
att därmed förklara motionen besvarad.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2016-01-21, § 5, till kommunstyrelsen remitterat rubricerad
motion.
Micael Carlsson (L) efterfrågar i sin motion att ett kombinerat parkerings- och
bostadshus byggs på den så kallade bryggeritomten, kvarteret Gamla stan 1:1 i Eksjö.
Motionären anser att bryggeritomten ligger som en öppen och ful fläck mitt i centrala
Eksjö. Läget mitt i staden gör tomten mycket intressant för både bostads- och
parkeringsändamål. Idag används marken på ett orationellt sätt som
markparkeringsplats. Vidare framför motionären att det finns ett stort behov av både
stadsnära parkeringsplatser som bostäder i centrala Eksjö.
Förslaget är att förvaltningen i samverkan med Eksjöbostäder AB får i uppdrag att
utreda möjligheterna att bebygga bryggeritomten med ett parkeringshus i två
våningsplan. Ovanpå detta föreslås ett bostadshus uppföras, i ytterligare två våningar i
u-form med gårdsöppning mot ån. För enkelt och smidigt tillträde till sjukhuset och
dess entré föreslås att en välvd bro över ån anläggs, som leder från parkeringshuset upp
mot sjukhusets entré.
Motionären anser att parkeringshusdelen bör utföras i samarbete med Region
Jönköpings län som medfinansiär.
Motionären anser vidare att byggnationen ska anpassas till omgivningen på ett sätt som
gör att den smälter in med stadsmiljön och framhäver Eksjös unika värden som trästad.
Det undre parkeringsplanet kan med fördel placeras något lägre än gatunivå, vilket i
kombination med stigningen av Västerlånggatan i nordsydlig riktning gör huset mindre
dominerande.
Samhällsbyggnadschefen påtalar att frågan har utretts tidigare och att det finns flera
olika förslag framtagna. Förslaget är att samhällsbyggnadssektorn utreder frågan.
Beslutsunderlag

Motion från Micael Carlsson, inkommen 2016-01-08
Kommunfullmäktiges beslut, 2016-01-21, § 5
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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----Utdrag:
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren
Samhällsbyggnadschefen
Planarkitekten
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-Sbn0092

Revidering av lokala ordningsföreskrifter
Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att anta upprättat förslag till revidering av lokala ordningsföreskrifter för Eksjö
kommun, innebärande tillägg till 9 §.
Ärendebeskrivning

I de lokala ordningsföreskrifterna finns bestämmelser om hur den allmänna ordningen i
Eksjö kommun ska upprätthållas utöver de bestämmelser som finns i ordningslagen.
Nuvarande lokala ordningsföreskrifter antogs av kommunfullmäktige 1995-10-26, § 189,
och har därefter reviderats 2013-11-28, § 213, samt 2014-02-27, § 25.
Frågan om placering av marschaller utanför exempelvis affärer har uppstått och
föranlett förslag till revidering/tillägg av de lokala ordningsföreskrifterna.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-12-16, § 315, att för yttrande remittera
förslaget till tillägg i de lokala ordningsföreskrifterna till Polismyndigheten och
länsstyrelsen.
Vid dagens sammanträde informerar samhällsbyggnadschefen om inkomna yttranden
och förslag till revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2015-12-16, § 315
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Eksjö kommun, förslag
----_____________
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-Sbn0008

Exploateringsavtal för del av Eksjö Svinhusaberget 1 och
Sjöängen 1:2
Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att godkänna upprättat exploateringsavtal mellan Eksjö kommun och Itolv AB om
exploatering av del av Eksjö Svinhusaberget 1 och Sjöängen 1:2 (Sjöhagen).
Ärendebeskrivning

För att möjliggöra exploatering av Svinhusaberget 1 och Sjöängen 1:2 behöver ett
exploateringsavtal mellan Eksjö kommun och Itolv AB upprättas.
Samhällsbyggnadschefen informerar vid dagens sammanträde om förslag till
exploateringsavtal.
Beslutsunderlag

Exploateringsavtal för del av Eksjö Svinhusaberget 1 och Sjöängen 1:2 (Sjöhagen)
Karta, ritningsnummer M-16.1-001, 2016-01-15
----_____________
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadschefen
Mät- och exploateringschefen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-Klk0006

Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom
försvaret - remiss
Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande enligt upprättat förslag.
Ärendebeskrivning

Regeringskansliet, Försvarsdepartementet, har översänt remissen
”Generalläkarutredningens betänkande Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet
inom försvaret”. Utredningens uppdrag är att se över generalläkarfunktionen inom
Försvarsmakten och lämna förslag om effektiv och rationell tillsyn när det gäller miljöoch hälsoskydd, hälso- och sjukvård med mera inom försvarets område. I uppdraget har
ingått att särskilt analysera och ta ställning till om tillsynsfunktionen även
fortsättningsvis bör vara organisatoriskt inordnad i Försvarsmakten.
Vid dagens sammanträde informerar samhällsbyggnadschefen om förslag till yttrande.
Sammanfattningsvis anser Eksjö kommun, till skillnad från utredningens förslag, att
tillsyns- och kontrollfunktionen på hälso- och miljöområdet för försvaret i första hand
bör utgöra en egen myndighet under regeringen, skild från Försvarsmakten. På detta sätt
tydliggörs denna funktions självständighet och oberoende av Försvarsmakten. Även om
funktionens självständighet och oberoende tydliggörs i enlighet med utredningens
förslag är lösningen med en miljömyndighet inom Försvarsmakten förvaltningsrättsligt
diskutabel. Alternativen att låta denna tillsyn och kontroll övergå till kommunerna eller
länsstyrelserna är principiellt tänkbara, men förutsätter att de resurser som krävs ställs
till förfogande till de kommuner där försvarsmakten förekommer.
Eksjö kommuns erfarenhet av kontakter med nuvarande generalläkarfunktionen är
begränsade. Sammantaget har kontakterna med Försvarsmakten och generalläkaren
fungerat väl. I vissa ärenden har det dock varit svårt att få del av önskad information,
särskilt miljöförhållanden inom tidigare militära områden. Kommunen vill betona vikten
av utvecklad samverkan med tillsyns- och kontrollfunktionen för försvarets hälso- och
miljöverksamhet. I det fall funktionen ska kvarstå inom Försvarsmakten har Eksjö
kommun endast en redaktionell ändring till det föreslagna namnet
”försvarsinspektören” för hälsa och miljö. Namnet ”försvarsinspektionen” föreslås
istället. Kommunen ser inga egentliga konsekvenser för egen del av utredningens
förslag, inte heller om funktionen blir en egen myndighet.
Beslutsunderlag

Remiss: Generalläkarutredningens betänkande Tillsyn och kontroll på hälso- och
miljöområdet inom försvaret, 2015-11-18
Yttrande kommunstyrelsens ordförande och samhällsbyggnadschefen, förslag
----_____________
Utdrag:
Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2015-Sbn0047

Internkontroll, uppföljning
Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisning av genomförd internkontroll för
samhällsbyggnadsnämnden år 2015.
Ärendebeskrivning

Sektorsekonomen informerar vid dagens sammanträde om samhällsbyggnadssektorns
interkontroll 2015, som omfattar tre rutiner inom områdena ekonomi, effektivitet och
ändamålsenlighet samt följsamhet lagar och förordningar.
Ekonomi – kontroll av om fakturor betalas i tid
Kontroll har skett genom stickprov och visar att under 2015 har cirka 13 fakturor
distribuerats till samhällsbyggnadssektorn som har förfallit redan när de har kommit
eller kommit att förfalla inom de närmaste dagarna. Man kan konstatera att antalet
fakturor som kommer efter förfallodag för attest har minskat betydligt det senaste året.
Det finns flera olika anledningar till varför fakturor distribueras för sent, till exempel
systemfel, splittrad faktura på flera olika identer, fel fakturadatum från leverantör med
mera. Med hänvisning till ovan är det inte ofta som sektorn själv har kunnat råda över
förseningen. När en faktura, som förfallit har distribuerats till verksamheten, har den
konterats och attesterats skyndsamt. Ingen ytterligare onödig fördröjning har skett i de
fallen.
Effektivitet och ändamålsenlighet – kontroll av hur resepolicyn efterlevs
Resepolicyn antogs av kommunfullmäktige 2015-04-23, § 207. Resepolicyn gäller alla
resor som sker av medarbetare i tjänsten eller i uppdrag som förtroendevald och som
betalas av Eksjö kommun eller dess bolag. Syftet är att säkerställa en trygg och säker
arbetsmiljö vid tjänsteresor, samt att resorna sker så kostnadseffektivt som möjligt och
med minsta möjliga miljöpåverkan.
Inom samhällsbyggnadssektorn följs resepolicyn i huvudsak. Den del där det är sämst
följsamhet är användning av cykelhjälm. Användning av egen bil i tjänsten är mycket
begränsad. Vid resor till Jönköping används både allmänna kommunikationer och
kommunbil. I det senare fallet handlar det oftast om samåkning eller att man av tidsskäl
anser sig behöva bil. För resor på längre avstånd används i regel tåg.
Antalet webbkonferenser och telefonmöten har ökat i takt med att tekniken har
utvecklats vilket innebär minskat resande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden
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Följsamhet lagar och förordningar – hur kommuniceringskravet vid myndighetsbeslut
uppfylls
I plan- och bygglagen är det reglerat i 9 kap. 25 och 26 §§ hur samråd/underrättelse ska
ske och med vem, i samband med handläggning av plan-, lov- och anmälningsärenden.
För att säkerställa att samråd och underrättelse sker, har en checklista upprättats på
byggenheten. Om någon uppgift tillförs ett ärende kommuniceras detta med sökanden,
exempelvis synpunkter med anledning av remiss.
I miljöbalken finns inga särskilda regler inskrivna utan förvaltningslagens bestämmelser
ska följas förutom vad gäller ärenden om miljösanktionsavgift där det finns reglerat i
30 kap. miljöbalken och i förordningen om miljösanktionsavgifter. Miljöenheten har en
skriftlig rutin beträffande miljösanktionsavgifter men saknar det i övriga ärendetyper.
Enligt stickprovskontroll kan konstateras att kommunicering har skett i enlighet med
förvaltningslagen och miljöbalkens bestämmelser. Rutin bör dock även läggas upp för
övriga ärendetyper.
Beslutsunderlag

Rapport internkontroll 2015, 2016-02-12
----Utdrag:
Kommunstyrelsen
Sektorsekonomen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

_____________
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Dnr 2015-Sbn0046

Bokslut och årsredovisning 2015
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisat underlag inför bokslutsberedning.
Ärendebeskrivning

Sektorsekonomen redogör för samhällsbyggnadssektorns bokslut och årsredovisning
för 2015.
Sektorns driftbudget för 2015 är 39 518 tkr. Utfallet är 38 629 tkr, vilket innebär en
positiv avvikelse mot budget med 889 tkr.
Budgeten för investeringarna är 20 978 tkr. Sektorns investeringsutfall efter för 2015
är 11 486 tkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 9 199 tkr.
Samhällsbyggnadsnämnden vill framföra till bokslutsberedningen att medlen i
resultatfonden bör överföras till underhåll av gator och vägar.
Beslutsunderlag

Årsredovisning 2015 samhällsbyggnadssektorn, 2016-02-12
Bokslut 2015 samhällsbyggnadssektorn, 2016-02-12
----Utdrag:
Kommunstyrelsen
Sektorsekonomen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

_____________
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Dnr 2016-000055

Vårlöken 1 - planuppdrag
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att upprätta ny detaljplan i huvudsak omfattande
fastigheten Vårlöken 1 i Eksjö stad.
Ärendebeskrivning

Det finns få kommunala tomter kvar till försäljning i Eksjö. Området Vårlöken 1,
(beläget i Kvarnarp) är möjligt för ny bostadsbyggnation. Området har närhet till
befintlig infrastruktur, och ägs av kommunen. Enligt nuvarande detaljplan är området
avsett för centrum- och vårdfunktioner. Förslaget är att upprätta ny detaljplan för
bostadsändamål.
Beslutsunderlag

Tjänsteyttrande planarkitekten, 2016-02-05
Karta över området
----Utdrag:
Planarkitekten
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

_____________

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-02-17

SbN § 36

13 (35)

Dnr 2016-Sbn0002

Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och
design - remiss
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att avge yttrande enligt upprättat förslag.
Ärendebeskrivning

Regeringskansliet, Kulturdepartementet, har översänt remissen ”Gestaltad livsmiljö – en
ny politik för arkitektur, form och design”. Den nu gällande politiken för arkitektur,
form och design antogs 1998. Mycket har hänt sedan dess, både inom arkitektur-, formoch designområdet, och i samhället i stort. År 2014 beslutade regeringen att politiken
för området ska ses över.
Syftet med uppdraget är att stärka arkitekturens, formens och designens värde och
betydelse för individen, livsmiljön och den hållbara samhällsutvecklingen.
Utgångspunkten är ett inkluderande och demokratiskt samhälle med lika tillgång till
goda livsmiljöer. Utredningens förslag ska i förlängningen bidra till en ökad hälsa,
jämställdhet, rättvis fördelning och demokrati i vid bemärkelse och ska ha positiva
konsekvenser för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen.
Vid dagens sammanträde redovisar arkitekten förslag på remissvar. Sammanfattningsvis
ställer sig samhällsbyggnadsnämnden mycket positiv till utredningen ”Gestaltad
livsmiljö” och de förslag som presenteras. Samhällsbyggnadsnämnden vill bland annat
betona vikten av följande förslag:
-

Att en ny myndighet skapas, som kan ägna sig åt dessa frågor.

-

Förslaget om att höja kompetensen i upphandlingen av varor och tjänster inom
området arkitektur, form och design, samt framtagning av kvalitetspolicy skulle
utgöra ett värdefullt verktyg.

-

Tillsättning av en riksarkitekt inom Statens fastighetsverk.

-

De nya nationella målen för arkitektur, form och design.

Beslutsunderlag

Remiss; Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design, 2015-11-25
Yttrande samhällsbyggnadsnämndens ordförande och arkitekten
----_____________
Utdrag:
Arkitekten
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-Sbn0080

Tågutredning Höglandet
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning

I Småland finns ett stort antal lågtrafikerade järnvägar. Nässjö är det huvudsakliga navet
för lågtrafikerade banor, med småbanor gåendes i tre riktningar; Eksjö, Vaggeryd och
Vetlanda. De lågtrafikerade banorna tillsammans med södra stambanan och
Jönköpingsbanan utgör stommen för tågtrafiken i Småland. Trafiken på banorna har
varit gles med oregelbunden frekvens, vilket medför höga omkostnader och dålig
driftsekonomi för den trafik som producerats, vilket riskerar bland annat att minska
underlaget för trafiken ytterligare.
På uppdrag av Eksjö, Nässjö och Vetlanda kommuner har en konsult gjort en
tågutredning för Höglandet, bland annat för att se över trafiksystemen med avseende på
fordon, fordonsomlopp och möjligheter till att sänka driftskostnader och förbättra
driftsekonomin.
Vid dagens sammanträde informerar samhällsbyggnadschefen om upprättad slutrapport.
Rapporten innehåller förslag utifrån de möjligheter som finns i det svenska regelverket,
de typer av fordon som kan vara lämpliga och i den mån det är möjligt inkluderat de
begränsningar och möjligheter som personalens vilotider medför. Rapporten fokuserar
främst på tidsperspektivet fram till 2030, men också en utblick för den påverkan en ny
höghastighetsbana får. Rapporten är skickad till Regionen i Jönköpings län.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2015-10-14, § 240
Kommunstyrelsens beslut 2015-11-10, § 296
PM Trafikering Sidobanor i Småland, 2016-01-26
----Utdrag:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

_____________
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Dnr 2015-Klk0291

Möjlighet att förvärva obebodda fastigheter och använda
dessa för att låta nyanlända med relevant bakgrund rusta upp
bostäderna och härmed få sin yrkesskicklighet validerad motion
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till samhällsbyggnadssektorn för samråd med motionären.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2015-11-26, § 368, till kommunstyrelsen remitterat rubricerad
motion. Birgitta Johansson (S) framför i sin motion att regeringen betalar ut betydande
belopp för att kommunerna ska kunna hantera det stora tillskottet av nyanlända och
asylsökande på ett positivt, hållbart och konstruktivt sätt. För Eksjö kommun innebär
detta 31,8 mnkr för 2016.
Motionären påtalar att det finns många villafastigheter i kommunen som är obebodda
sedan en längre tid, och samtidigt är det svårt att hitta bostäder till de som vill bo kvar i
kommunen efter att de har fått permanent uppehållstillstånd. Motionären anser vidare
att det råder brist på kompetenta yrkesverksamma inom flera branscher, exempelvis
hantverksyrken, och menar att om kommunen förvärvar ett mindre antal villafastigheter
i behov av renovering och inflyttning, skulle flera problem kunna lösas. Yrkesskickliga
hantverkare skulle därmed kunna få sina färdigheter validerade, med handledning av
lokala hantverksföretag (mot ekonomisk ersättning), och nya bostäder skulle skapas.
Motionären föreslår att kommunen undersöker möjligheterna att förvärva ett mindre
antal villafastigheter som länge stått obebodda, för att kunna skapa förutsättningar för
ett större integrationsprojekt, med nytta för hela kommunen, samt att kommunen, i
första hand genom ett samarbete mellan Enheten för Hälsa och Integration (HIA) och
samhällsbyggnadssektorn, även ger religiöst och politiskt obundna ideella föreningar
möjlighet att vara behjälpliga vid urval av kompetenta hantverkare och även
projektledare, samt ser till att viss yrkesinriktad SFI-utbildning erbjuds, i samarbete med
EksjöVux.
Samhällsbyggnadschefen och biträdande socialchefen har upprättat yttrande över
motionen.
Beslutsunderlag

Motion från Birgitta Johansson, 2015-11-26
Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26, § 367
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-01-20, § 14
----Utdrag:
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

_____________

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-02-17

SbN § 39

16 (35)

Dnr 2016-Sbn0009

Inventering av byggbar mark i kommuner
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna upprättad redovisning.
Ärendebeskrivning

Antalet asylsökande i Sverige har ökat dramatiskt. För att möta det akuta behovet av
boendeplatser på kort sikt har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
stöttat Migrationsverket i arbetet med att föra dialog med de aktörer som kan tänkas
bidra med boendelösningar.
MSB har sänt ut en begäran till landets samtliga kommuner om att lämna in en
sammanställning över vilken byggbar mark som finns i kommunen, både kommunägd
mark men även privatägd mark om möjligt. De alternativa boendelösningarna ska vara
hållbara över tid med ett treårsperspektiv.
Vid dagens sammanträde informerar planarkitekten i ärendet och redovisar upprättad
inventering, som ska rapporteras till MSB.
Beslutsunderlag

PM Inventering av byggbar mark i kommuner, 2016-01-15
Sammanställning byggbar mark
----Utdrag:
Planarkitekten
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

_____________

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-02-17

SbN § 40

17 (35)

Dnr 2015-Sbn0093

Återrapportering till vattenmyndigheterna 2015 för
genomförandet av åtgärdsprogrammet - information
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen samt
att notera det anmärkningsvärda i länsstyrelsens bristfälliga handläggning i fråga om
vattenskyddsområden.
Ärendebeskrivning

Varje år ska myndigheter och kommuner som omfattas av vattenmyndigheternas
åtgärdsprogram rapportera till vattenmyndigheterna vilka åtgärder som genomförts
under föregående kalenderår. Rapporteringsfrågorna har tagits fram av
vattenmyndigheterna i dialog med berörda myndigheter. Rapporteringens syfte är att
säkerställa att miljökvalitetsnormerna följs för vattenförekomster inom myndigheternas
och kommunernas verksamhetsområde.
Vid dagens sammanträde informerar tidigare kommunekologen Sven-Åke Svensson,
som anlitats av samhällsbyggnadssektorn för denna rapportering, om upprättade svar
som ska inrapporteras till Vattenmyndigheterna.
Diskussion uppstår om länsstyrelsernas bristfälliga handläggning av föreskrifter för
vattenskyddsområdena, ett ärende som ännu inte har slutförts.
Beslutsunderlag

Missiv Myndigheters och kommuners återrapportering till vattenmyndigheterna för
genomförandet av åtgärdsprogrammet, 2015-11-30
----_____________
Utdrag:
Tidigare kommunekologen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-02-17

SbN § 41
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Dnr 2016-000025

Edshults-Gummarp 2:35 – strandskyddsdispens för
nybyggnad av enbostadshus och garage
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken med det
särskilda skälet att de planerade byggnaderna bidrar till utvecklingen av landsbygden
enligt bestämmelserna i 7 kap. 18 d § miljöbalken, samt
att ingen mark utöver markerad tomtyta får användas som tomt.
Övriga upplysningar

Enligt 7 kap. 18 h § miljöbalken upphör en dispens från strandskyddet att gälla om den
åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom
fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.
Länsstyrelsen i Jönköpings län har rätt att överpröva dispensbeslutet.
Överprövningstiden (tre veckor) räknas från den dag ärendet inkommer till
länsstyrelsen. Ni anmodas därför att höra efter på samhällsbyggnadsnämndens
expedition innan Ni börjar att bygga.
Avgift: Se bilaga
Ärendebeskrivning

Sökanden har ansökt om strandskyddsdispens för uppförande av ett bostadshus och
garage på fastigheten Edshults-Gummarp 2:35. Platsen ligger på norra sidan av sjön
Mycklaflon, väster om Norrsånna badplats och Norrsånna Lövskog. Ansökan om
förhandsbesked och strandskyddsdispens för att uppföra fyra enbostadshus varav ett av
dessa är det aktuella bostadshuset som nu söks för, prövades år 2012. Det mynnade ut i
ett positivt beslut.
Det blivande bostadshuset ligger inom strandskyddsområde men avskiljs från
strandområdet genom en väg. Området är också utpekat som landsbygdsutveckling i
strandnära läge (LIS) i kommunens översiktsplan.
Det redovisade läget för byggnaden och dess tomt innebär att en remsa på cirka 25
meter från stranden hålls öppen för att medge allmänheten fri passage vilket är en
förutsättning för att lämna dispens. Byggnation av bostadshus och garage kommer
endast att ha liten påverkan av friluftsliv och djur- och växtliv. Det blivande
bostadshuset ska när det blir möjligt anslutas till det kommunala ledningsnätet för
vatten- och avlopp, men till dess kommer en sluten tank att installeras. Grannar har inte
haft något att erinra.
Med hänvisning till ovanstående föreslår bygglovarkitekten att
samhällsbyggnadsnämnden medger dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7
kapitlet 15 § miljöbalken med det särskilda skälet att de planerade byggnaderna bidrar till
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-02-17

19 (35)

utvecklingen av landsbygden enligt bestämmelserna i 7 kapitlet 18d § miljöbalken.
Ingen mark utöver markerad tomtyta får användas som tomt.
Beslutsunderlag

Tjänsteyttrande bygglovarkitekten, 2016-02-05
----Utdrag:
Länsstyrelsen
Sökanden
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

_____________

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-02-17

SbN § 42

20 (35)

Dnr 2016-000024

Edshults-Gummarp 2:35 – nybyggnad av enbostadshus och
garage
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att med hänvisning till 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, bevilja bygglov enligt ansökan.
Övriga upplysningar

Enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen (2010:900) upphör beslutet att gälla om den
åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den
dag då beslutet vann laga kraft.
Avgift: Se bilaga
Ärendebeskrivning

Sökanden har ansökt om strandskyddsdispens och bygglov för uppförande av ett
bostadshus och garage på fastigheten Edshults-Gummarp 2:35. Platsen ligger på norra
sidan av sjön Mycklaflon, väster om Norrsånna badplats och Norrsånna Lövskog.
Ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens för att uppföra fyra
enbostadshus varav ett av dessa är det aktuella bostadshuset som nu söks för, prövades
år 2012. Det mynnade ut i ett positivt beslut. Förhandsbeskedet har formellt sett ingen
verkan längre då det har gått mer än två år sedan beslutet vann laga kraft.
Omständigheterna på platsen har dock inte ändrats sedan dess.
Det blivande bostadshuset ligger inom strandskyddsområde men avskiljs från
strandområdet genom en väg. Området är också utpekat som landsbygdsutveckling i
strandnära läge (LIS) i kommunens översiktsplan.
Prövning ska utgå från plan- och bygglagens (PBL) bestämmelser i 9 kapitlet 31 § PBL.
Det innebär att bygglov ska ges om lokaliseringen inte förutsätter planläggning enligt 4
kapitlet, 2 och 3 § och om projektet uppfyller de krav som följer av 2 och 8 kapitlet 1-3,
6, 7, 9-13, 17 och 18 §§ i de delar som inte prövats i områdesbestämmelser.
Bestämmelserna i 2 kapitlet innehåller bland annat krav på att det ska kunna ordnas
trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt
samhällsservice i övrigt. Risken för olyckor, översvämning och erosion ska beaktas.
Krav finns också på anpassning till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på
platsen. I 8 kapitlet regleras bland annat kraven på byggnadens utformning och
lämplighet för sitt ändamål.
Det blivande bostadshuset ska när det blir möjligt anslutas till det kommunala
ledningsnätet för vatten- och avlopp, men till dess kommer en sluten tank att installeras.
Grannar har inte haft något att erinra.
Med hänvisning till ovanstående och till 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen föreslår
bygglovarkitekten att samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov enligt ansökan.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-02-17
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Beslutsunderlag

Tjänsteyttrande bygglovarkitekten, 2016-02-05
----Utdrag:
Sökanden
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

_____________

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-02-17

SbN § 43

22 (35)

Dnr 2016-000033

Danstorp 1:1 – strandskyddsdispens för nybyggnad av
fritidshus
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 § miljöbalken med det
särskilda skälet enligt 18 c §, punkt 1 miljöbalken att det planerade fritidshuset kommer
att uppföras i det område som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det
saknar betydelse för strandskyddets syften, samt
att ingen mark utöver markerad byggnadsyta får användas till den planerade byggnaden.
Övriga upplysningar

Enligt 7 kap. 18 h § miljöbalken upphör en dispens från strandskyddet att gälla om den
åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom
fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.
Länsstyrelsen i Jönköpings län har rätt att överpröva dispensbeslutet.
Överprövningstiden (tre veckor) räknas från den dag ärendet inkommer till
länsstyrelsen. Ni anmodas därför att höra efter på samhällsbyggnadsnämndens
expedition innan Ni börjar att bygga.
Avgift: Se bilaga
Ärendebeskrivning

Sökanden har ansökt om strandskyddsdispens för att riva ett befintligt fritidshus på sin
arrendetomt och uppföra ett nytt på samma plats. Fastigheten, Danstorp 1:1, hyser ett
20-tal fritidshus längs med sydöstra stranden av Gisshultasjön. Det blivande fritidshuset
ligger inom strandskyddsområde. Det redovisade läget för byggnaden och dess tomt
kommer att fortsättningsvis vara densamma.
Byggnation av fritidshuset kommer endast att ha liten påverkan av friluftsliv och djuroch växtliv. Det kommer att byggas på samma grund som det ursprungliga fritidshuset
och tjäna samma ändamål. Fritidshuset kommer inte att uppta ytterligare yta på tomten.
Det blivande fritidshuset ska anslutas till det blivande gemensamma avloppsanläggningen som grannarna ska anordna tillsammans.
Grannar har inte haft något att erinra.
Med hänvisning till ovanstående föreslår bygglovarkitekten att samhällsbyggnadsnämnden medger dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kapitlet 15 § miljöbalken
med det särskilda skälet, 18 c § punkt 1, att det planerade fritidshuset kommer att
uppföras i det område som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften. Ingen mark utöver markerad byggnadsyta får
användas till den planerade byggnaden.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-02-17
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Beslutsunderlag

Tjänsteyttrande bygglovarkitekten, 2016-02-08
----Utdrag:
Länsstyrelsen
Sökanden
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

_____________

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-02-17

SbN § 44

24 (35)

Dnr 2016-000032

Danstorp 1:1 – rivning av fritidshus och nybyggnad av
fritidshus
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att med hänvisning till 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, bevilja bygglov och
rivningsanmälan (6 kapitlet 5§ PBF) enligt ansökan.
Övriga upplysningar

Enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen (2010:900) upphör beslutet att gälla om den
åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den
dag då beslutet vann laga kraft.
Avgift: Se bilaga
Ärendebeskrivning

Sökanden har ansökt om rivningslov och bygglov för att riva ett befintligt fritidshus på
sin arrendetomt och uppföra ett nytt på samma plats. Fastigheten, Danstorp 1:1, hyser
ett 20-tal fritidshus längs med sydöstra stranden av Gisshultasjön. Det blivande
fritidshuset ligger inom strandskyddsområde. En dispens från strandskyddet söks i
särskilt ärende.
Prövning ska utgå från plan- och bygglagens bestämmelser i 9 kapitlet 31 § plan- och
bygglagen. Det innebär att bygglov ska ges om lokaliseringen inte förutsätter
planläggning enligt 4 kapitlet, 2 och 3 § och om projektet uppfyller de krav som följer av
2 och 8 kapitlet 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 §§ i de delar som inte prövats i
områdesbestämmelser.
Fritidshuset ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen bebyggelse.
Bestämmelserna i 2 kapitlet innehåller bland annat krav på att det ska kunna ordnas
trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt
samhällsservice i övrigt. Risken för olyckor, översvämning och erosion ska beaktas.
Krav finns också på anpassning till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på
platsen. I 8 kapitlet regleras bland annat kraven på byggnadens utformning och
lämplighet för sitt ändamål.
Väg fram till huset är befintlig och försörjer flera fritidshus. Det planerade fritidshuset
ska anslutas till det blivande gemensamma avloppsanläggningen som grannarna ska
anordna tillsammans.
Grannar har inte haft något att erinra.
Med hänvisning till ovanstående och till 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen föreslår
bygglovarkitekten att samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov och rivningsanmälan
(6 kapitlet 5§ PBF) enligt ansökan.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-02-17
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Beslutsunderlag

Tjänsteyttrande bygglovarkitekten, 2016-02-08
----Utdrag:
Sökanden
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

_____________

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-02-17
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Dnr 2016-000013

Kållstorp 7:16 – tidsbegränsat bygglov, ändrad användning
från villa till tillfälligt boende/asylboende
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till samhällsbyggnadssektorn för vidare utredning.
Ärendebeskrivning

Sökanden har ansökt om ett tidsbegränsat lov på 5 år för ändrad användning av en villa
till tillfälligt boende, asylboende på fastigheten Kållstorp 7:16.
I en beskrivning av verksamheten står det att sökanden har tänkt hyra ut huset till
Migrationsboende för upp till 15 platser. 15 stycken sängar kommer att fördelas på de 5
rum som finns. Huset ska inte byggas om eller till men det kommer att krävas vissa
brandskyddsåtgärder. De som placeras i huset kommer att vara vuxna och ha ett
självhushåll. De boende kommer att flytta ut efterhand, och nya boende flyttar in. Detta
boende kallar Migrationsverket för ”tillfälligt boende” och är ett boende för dem som
väntar på att få asyl. Personal för städning och tillsyn kommer att finnas i huset men
personalen kommer inte att bo i huset. Verksamheten är avsedd att pågå under en
begränsad tid om upp till 5 år. Villan är uppförd på 60-talet och har två plan. Byggnaden
ligger inne i ett villaområde där detaljplanens bestämmelse är ”B” som i Bostad. Med
ändamålet ”bostäder” menas att boendet ska vara verksamhetens huvudsyfte och
dessutom ha en varaktig karaktär.
Detta projekt strider mot detaljplanen på så sätt att verksamheten är av tillfällig karaktär.
Byggnadsnämnden får besluta om tidsbegränsat bygglov om åtgärden är avsedd att pågå
under en begränsad tid. Den sökta åtgärden behöver då uppfylla något eller några, men
inte alla, förutsättningar som krävs för bygglov.
Grannar har getts tillfälle att yttra sig och de har kommit in med liknande svar. De
medger ett boende av tillfällig karaktär för asylboende men där bostaden bebos av en
eller upp till två familjer. Grannar vill inte ha ett boende av den karaktär som redovisas
av den sökande.
Då det formellt sett kan anses att ett tillfälligt boende av upp till 15 personer som inte
känner varandra är detsamma som om dessa skulle vara en större familj bedöms att
åtgärden kan anses som en liten avvikelse och förenlig med detaljplanens syfte. Den
planerade användningen bedöms inte heller medföra några sådana olägenheter för
omgivningen som avses i 2 kapitlet 9 § plan- och bygglagen.
Beslutsunderlag

Tjänsteyttrande bygglovarkitekten, 2016-02-11
----Utdrag:
Sökande
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

_____________

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-02-17
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Dnr 2014-807

Verksamhetsuppföljning 2015, miljöenheten
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna uppföljningen för 2015.
Ärendebeskrivning

Miljöchefen redogör för miljöenhetens verksamhet år 2015, som finns redovisad i sin
helhet i rapport daterad 2016-02-10.
Miljöchefen påtalar att enligt behovsutredningen (VP 2015) har miljöenheten inte
tillräckligt med tjänster för att utföra allt arbete som åligger nämnden enligt miljöbalken
(MB). Enligt livsmedelslagen uppfyller miljöenheten däremot det behov som finns.
Enligt länsstyrelsens granskning av kommunernas tillsynsarbete finns det ingen mer
kommun i länet som nått så långt som Eksjö gällande hälsoskyddstillsyn.
Arbetsbelastningen under 2015 har dock medfört att miljöenheten behövt göra
omprioriteringar och därmed har inte alla tillsynsprojekt som skulle ha utförts under
2015 kunnat göras.
Miljöenheten upplever att det är omöjligt att nå upp till en godtagbar nivå på
miljöskyddsverksamheten med rådande resurser.
Beslutsunderlag

Verksamhetsuppföljning 2015 miljöenheten, 2016-02-10
Kommentarer till uppsatta mål i verksamhetsplanen 2015
Tidsfördelning miljöenheten 2015
----Utdrag:
Miljöchefen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

_____________

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2016-34

Bilaga till taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att fastställa upprättad bilaga till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
i Eksjö kommun.
Ärendebeskrivning

En ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Eksjö kommun antogs
av kommunfullmäktige 2015-11-26, § 344, och började gälla från och med 2016-01-01.
Med anledning av detta har en taxebilaga upprättats. Vid dagens sammanträde
informerar miljöchefen och miljö- och hälsoskyddsinspektören om förslag till upprättad
bilaga till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Eksjö kommun.
Beslutsunderlag

Bilaga till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Eksjö kommun,
2016-02-17
----_____________
Utdrag:
Miljöchefen
Miljö- och hälsoskyddsinspektören
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000057

Lokala trafikföreskrifter 24-timmars parkering
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att upphäva de lokala trafikföreskrifterna med LTF-nr 0686 2010:0064, 0686 2010:0066,
0686 2010:0080, 0686 2010:0085, 0686 2010:0122, 0686 2010:0216, 0686 2010:0239,
0686 2010:0243, 0686 2011:0007 som registrerats med beslut om upphörande med
ikraftträdande 2016-04-15, samt
att anta de lokala trafikföreskrifterna med LTF-nr 0686 2016:0001 – 0686 2016:0015
avseende tidsreglering av befintliga 24-timmarsparkeringar inom Eksjö kommun, som
bifogas, med ikraftträdande 2016-04-15.
Ärendebeskrivning

Rent juridiskt är parkeringsplatser och övriga ytor i Sverige uppdelade i två typer, dels på
gator och vägar (gatumark), där överträdelse behandlas enligt lagen om
felparkeringsavgift, och dels privat mark (tomtmark), där överträdelse behandlas enligt
lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering. Om inget annat anges är parkering tillåten
i 24 timmar men oftast är dessa skyltar kompletterade med så kallade tilläggstavlor som
anger hur lång tid man får parkera och vilka klockslag som kan gälla.
För att juridiskt korrekt kunna utfärda parkeringsanmärkningar likt 24-timmarsregeln i
trafikförordningen (1998:1276) behöver innebörden, enligt vägmärkesförordningen
(2007:90), av vägmärke E19, parkering, utmärkas med tilläggstavla som tydliggör
tidsomfånget. Med anledning av detta har samtliga parkeringsplatser inventerats som
kan komma ifråga för komplettering av tidsangivning som motsvarar den generella 24timmarsregeln. Utförd inventering visar att 15 stycken parkeringsplatser berörs och som
till övervägande del är belägna inom Eksjö stads centrala parkeringsförbudsområde samt
i nära anslutning till detsamma. Även ett fåtal platser i Mariannelund berörs.
Åtgärderna har delgivits Polismyndigheten som inte haft något att invända.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse trafikingenjören, 2016-02-03
LTF 0686 2016:0001 – 0686 2016:0015
----Utdrag:
Polismyndigheten
Trafikingenjören
Akten
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Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000058

Lokala trafikföreskrifter handikapparkering Torggatan
Mariannelund
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att anta de lokala trafikföreskrifterna med LTF-nr 0686 2016:0016 avseende
handikapparkering på parkeringsplatsen väster om Torggatan i Mariannelund, som
bifogas, med ikraftträdande 2016-04-15.
Ärendebeskrivning

Vid samhällsbyggnadssektorns inventering gällande reglering av 24-timmarsparkeringar
upptäcktes en handikapparkeringsplats som det inte finns beslutade lokala
trafikföreskrifter om. Med anledning av detta förseslås samhällsbyggnadsnämnden att
anta upprättat förslag till lokala trafikföreskrifter gällande handikapparkering på
Torggatan i Mariannelund.
Åtgärden har delgivits Polismyndigheten som inte haft något att invända.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse trafikingenjören, 2016-02-03
LTF 0686 2016:0016
----Utdrag:
Polismyndigheten
Trafikingenjören
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

_____________

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-02-17

31 (35)

SbN § 50

Markärenden - information
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning

Mät- och exploateringschefen och förvaltaren informerar i aktuella markärenden.
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.
-----
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Utdragsbestyrkande
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Delegationsärenden
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut enligt
följande:
-

Delegationslista miljöenheten, 2016-01-01-2016-01-31
Delegationslista räddningstjänsten, 2016-01-21-2016-01-28
Delegationsbeslut byggnadsinspektören, 2016-01-01-2016-01-31
Delegationsbeslut bygglovarkitekterna, 2016-01-01-2016-12-31
Delegationsbeslut trafikingenjören, 2016-01-08-2016-02-05
Bilaga

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Anmälningsärenden
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner anmälningsärenden enligt följande:
Länsstyrelsen Östergötland, Miljöprövningsdelegationen
Beslut 2016-01-11 om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (1998:808) till gruppstation för
vindkraft på fastigheterna Lockarp 1:8 och 1:3, Hageberg 1:4 och Horsaberg 2:3 i
Vetlanda kommun samt Kättarp 1:2 och Skogsäng 1:3 i Eksjö kommun.
Sökande: Svenska Vindbolaget AB. Dnr: 2013-0190.37
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Beslut 2016-01-27 om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) om flytt av
stenar i odlingsröse mellan Kråkshults-Ebbarp 1:3 i Eksjö kommun.
Dnr: Postlista Vision; M 2016-6.
Trafikverket
Beslut 2016-01-13 om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder samt
till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och
gatunätet 2016 i Jönköpings län. Eksjö kommun beviljas medfinansiering till följande
objekt: Komplettering av väderskydd på diverse hållplatser i Eksjö kommun, gång- och
cykelväg kvarteret Lunden och Källtomten samt hastighets- och bullerdämpande
åtgärder Ydrevägen i Eksjö. Dnr: 2015-Sbn0062.7
Naturvårdsverket
Beslut 2016-01-19 om bidrag till länsstyrelserna för utredningar inom förorenade
områden (anslag 1:4). Naturvårdsverket har tagit beslut om bidrag för undersökningar
och utredningar av förorenade områden med utgångspunkt från de ansökningar som
länets kommuner och övriga kommuner i landet inkom med under hösten 2015.
Trots att Naturvårdsverket inför år 2016 har ökat det bidragsbelopp som fördelas till
undersökningar och utredningar så har endast ett objekt i Jönköpings län beviljats
bidrag; objektet Färgarens (kemiska tvätten) i Jönköpings kommun. Således har inga
bidrag beviljats till studien om Sannebo trä. Dnr: 2015-561.6
Havs- och vattenmyndigheten
Havs- och vattenmyndigheternas rapport 2015:30, daterad 2015-12-14,
”God havsmiljö 2020” - Marin strategi för Nordsjön och Östersjön, del 4:
Åtgärdsprogram för havsmiljön. Åtgärdsprogrammet riktar sig till myndigheter och
kommuner och anger vilka åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna för
havsmiljön ska kunna följas för att på sikt uppnå god miljöstatus. Programmet finns att
ladda ner på: https://www.havochvatten.se/rapport-atgardsprogram-havsmiljo
Socialnämnden
Beslut 2016-01-20 § 4. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att framtagna
riktlinjer för Eksjö kommun, Våld i nära relationer, beslutas, samt att riktlinjerna
kompletteras med handlingsplaner för respektive verksamhet. Dnr: 2014-0374
Lantmäteriet
Lantmäteriet har översänt inkomna fastighetsbildningsärenden under perioden
2016-01-01 - 2016-01-31, se bilaga.
----Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Inbjudningar
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att medge ordförande Per Sixtensson (C) möjligheten att närvara på ordförandeträffen i
Jönköping den 26 februari kl. 09.00-13.00,
att medge ordförande Per Sixtensson (C), Carina Lindström (M) och Bertil Granman (S)
möjligheten att närvara vid presidieträffen inom ”Samverkan f” i Mullsjö,
den 23 september, samt
att medge ordförande Per Sixtensson (C) och Bertil Granman (S) att medverka vid
dialogmöte om projektet ”Emån – en långsiktigt hållbar resurs för samhälle och miljö”
den 6 april kl. 09.30-16.00. Plats: Ädelfors folkhögskola, Holsbybrunn.
-----

Justerandes sign
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