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Godkännande av föredragningslistan
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna föredragningslistan med följande tillägg:
-----

Justerandes sign

Kommunens skogsförvaltning.
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Dnr 2016-Sbn0010, 2015-000366

Detaljplan för del av Talludden – för antagande
Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att anta upprättat förslag till detaljplan för del av Talludden enligt plan- och bygglagen
5 kap. 27 §.
Ärendebeskrivning

Talludden är ett område som omfattas av detaljplan och består av grovplanerad
tomtmark avsedd för försäljning till villatomter. Strax söder om området ligger
Talluddasjön och norr om området ligger Aborraviksområdet.
Detaljplaneförändringen syftar i huvudsak till att justera byggrätterna inom befintligt
bostadsområde för att kunna tillåta tvåplanshus. Planen tillåter idag endast
enplansbebyggelse inom del av området, vilket inte efterfrågas i samma utsträckning.
Planen syftar även till att upphäva två tomter som delvis placerats på olämplig mark.
Dessa två tomter berörs i begränsad omfattning av en äldre barkdeponi. De tillförs
naturmarken som löper runt Talluddaområdet.
Samhällsbyggnadsnämnden godkände upprättat förslag till detaljplan för granskning
2015-10-14, § 248.
På kommunens uppdrag har ÅF-Infrastructure genomfört en miljöteknisk
markundersökning av del av barkdeponin. Enligt rapport 2016-03-07 från ÅF bedöms
marken inte förorenad utifrån Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning
(KM). Inga halter över KM har påträffats och människor som vistas i området utsätts
inte för några hälsorisker. För grundvattnet är det endast nickelhalten i en punkt som
överstiger gränsvärdet för otjänligt dricksvatten enligt Livsmedelsverkets riktlinjer.
Deponin i Talludden bedöms inte ha påverkat undersökningsområdet i någon större
utsträckning.
Vid dagens sammanträde presenterar planarkitekten utlåtande efter granskning och
antagandehandlingarna.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2015-06-10, § 166, 2015-08-19, § 182,
2015-10-14, § 248, 2015-12-16, § 319
Plan- och genomförandebeskrivning, 2016-03-08
Utlåtande efter granskning, 2016-03-07
Plankarta, 2016-03-08
ÅF Infrastructure AB; PM Miljöteknisk markundersökning Talludden, 2016-03-07
----Utdrag:
Kommunstyrelsen
Planarkitekten
Akten
Justerandes sign
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Dnr 2015-000419, 2014-0331

Detaljplan för Västanå 4, Höglandssjukhuset – för antagande
Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att anta upprättad detaljplan för Västanå 4, Höglandssjukhuset, enligt plan- och
bygglagen 5 kap. 27 §.
Ärendebeskrivning

Dåvarande samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2014-06-11, § 135, att mot bakgrund
av begäran från Landstinget i Jönköpings län (numera Region Jönköpings län) lämna
planbesked enligt plan- och bygglagen 5 kap. 2 §, samt att upprätta förslag till
detaljplan för ändamålet.
Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för utveckling av sjukhusområdet i
enlighet med generalplanen och möjliggöra byggnation av parkeringshus/-däck inom
fastigheten Eksjö Västanå 4.
Granskningsskedet har pågått under perioden 2016-01-23 till 2016-02-15.
Vid dagens sammanträde redovisar planarkitekten utlåtande efter granskning och
antagandehandlingar.
Beslutsunderlag

Begäran om planbesked, 2014-05-30
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2014-06-11, § 135
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2015-09-16, § 208, 2015-12-16, § 317,
2016-01-20, § 9
Plan- och genomförandebeskrivning, 2016-03-03
Utlåtande efter granskning, 2016-03-03
Plankarta, 2016-03-03
Solstudie för detaljplan, 2015-09-04
PM Trafikbullerberäkning, 2015-08-20
----Utdrag:
Kommunstyrelsen
Planarkitekten
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-Sbn0001

Föreskrifter om gångbanerenhållning - revidering
Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att anta upprättat förslag till föreskrifter om gångbanerenhållning att gälla från och med
2016-07-01, samt
att nuvarande föreskrifter om gångbanerenhållning, antagna 1995-12-14, samtidigt ska
upphöra att gälla.
Ärendebeskrivning

Nuvarande föreskrifter om gångbanerenhållning antogs av kommunfullmäktige
1995-12-14, § 228. Ett förslag till revidering har tagits fram av samhällsbyggnadschefen
och gatuchefen för Eksjö Energi AB.
Förändringen innebär inte någon principiell förändring, utan är ett förtydligande av det
ansvar som fastighetsägare har. Dessutom gäller inte de laghänvisningar som finns i de
nu gällande föreskrifterna, varför laghänvisningen behöver uppdateras.
Förslaget har skickats på remiss till Eksjö Stadsutveckling ekonomisk förening och
Fastighetsägarna i Eksjö. Vid dagens sammanträde informerar samhällsbyggnadschefen
om inkomna yttranden och redogör för förslag till föreskrifter om gångbanerenhållning.
Beslutsunderlag

Föreskrifter om gångbanerenhållning, antagen av kommunfullmäktige 1995-12-14, § 228
Föreskrifter om gångbanerenhållning, förslag 2016-01-14
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-01-20 § 7
Yttrande från Fastighetsägarna i Eksjö, 2016-02-12
Styrelseprotokoll från Eksjö Stadsutveckling 2016-02-03, p 110.
----Utdrag:
Kommunstyrelsen
Gatuchefen, Eksjö Energi
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

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att avslå motionen med hänvisning till att redovisade förslag inte anses förenliga med
den kommunala kompetensen enligt kommunallagen 2 kap. 1 §, samt
att uppdra åt kommunstyrelsen att inom ramen för kommunens arbete med integration
av nyanlända särskilt beakta möjligheterna att åstadkomma permanenta bostäder.
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 socialchef har upprättat yttrande över
motionen. Nedan följer en sammanfattning av yttrandet.
Det finns all anledning att betona att frågan om integration och boende för nyanlända är
en angelägen uppgift för kommunen, i samverkan med statliga myndigheter och enskilda
aktörer.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Frågan som behöver ställas är vad som är kommunens uppgift, möjlighet och ansvar
samt vilka åtgärder som är mest effektiva.
Den positiva ansats som finns i motionen gäller det för kommunen att tillvarata.
Kommunens mål är att medverka till att vi kan behålla vårt invånarantal samt helst
också öka detta långsiktigt. Att nu använda en del av de extra medel kommunen erhållit
av regeringen i detta syfte stämmer med planerade åtgärder. Idag söker kommunen
samverkan med hyresvärdar i hela kommunen där det även finns enskilda
fastighetsägare som hyr ut tomma småhus. Det pågår ett arbete i samma syfte som
motionären skriver, det vill säga att använda medel till att skapa långsiktigt fler bostäder.
Det kan exempelvis bli aktuellt med renoveringar och nyproduktion.
Gällande motionens konkreta förslag är frågan om dessa är förenliga med den
kommunala kompetensen.
Vad gäller mottagandet av nyanlända och utbildningsinsatser så är detta statliga åtgärder.
Kommunen kan inom ramen för dessa vidta vissa åtgärder, men de åtgärder som anges i
motionen faller inte inom ramen. Att förvärva obebodda fastigheter så som anges i
motionen är inte en kommunal angelägenhet. Det finns ingen grund för att köpa in
fastigheten eftersom köpet inte fyller annan funktion än den som anges i motionen.
Grund för att köpa in fastigheten skulle kunna föreligga om det behövs för den
kommunala verksamheten. Förvärv i det syfte som anges i motionen bedöms därför inte
vara en kommunalrättslig angelägenhet.
Att validera yrkesskicklighet är inte heller en kommunal angelägenhet.
Arbetsförmedlingen kan upphandla valideringstjänster för olika yrken. När det gäller
hantverksyrken som motionen bland annat pekar på så kan validering ske genom gesälloch mästarprov. Stiftelsen Hantverk och utbildning administrerar mästar- och gesällbrev
på uppdrag av Sveriges Hantverkarråd. Mot denna bakgrund finns enbart av
kompetensskäl grund att avslå motionen.
Någon närmare undersökning av hur många obebodda villafastigheter som finns i
kommunen har inte gjorts. Även om det finns ett antal sådana är det inte självklart att de
är till salu eller är i sådant skick att de med begränsade åtgärder kan rustas upp till
boende för nyanlända.
Bedömningen är att de åtgärder som anges i motionen inte är förenliga med den
kommunala kompetensen så som den beskrivs i 2 kap. 1 § kommunallagen.
Beslutsunderlag

Motion från Birgitta Johansson, 2015-11-26
Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26, § 367
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-01-20, § 14, 2016-02-17, § 38
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschefen och biträdande socialchef, 2016-02-15
----Utdrag:
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren
Biträdande socialchefen
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-Klk0197

Säkerställ välvårdade rondeller - motion
Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att notera dels att avtal träffats med entreprenören Transab bland annat om skötsel av
rondellerna längs riksväg 40 genom Eksjö och att kommunen haft genomgång med
Transab om uppdragets omfattning, dels att ambitionen är att successivt renovera
rondellerna, samt
att därmed förklara motionen besvarad.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-24, § 290, att remittera rubricerad motion till
kommunstyrelsen.
Diana Laitinen Carlsson (S), Bertil Granman (S) och Mikael Andreasson (S) framför i
motionen att Eksjö är en unik och oerhört vacker stad. Därför anser motionärerna att
det är sorgligt och rent sagt pinsamt att under ett par år se hur skötseln av våra rondeller
inte fungerar. Motionärerna anser att om underhållet av rondellerna inte kan säkerställas
så att de ser vackra och inbjudande ut, bör problemet åtgärdas, förslagsvis genom
grusning eller asfaltering och en enkel blomlåda i trä som bara behöver vattnas, eller
något annat underhållsfritt som passar Eksjö kommuns profil. Motionärerna yrkar
därför att förvaltningen säkerställer att underhåll på befintliga rondeller sköts på ett
tillfredsställande sätt och om det inte kan garanteras yrkas att rondellerna görs om så att
de på ett naturligt sätt smälter in i den atmosfär som Eksjö kommun vill förmedla.
Vidare yrkas att detta görs på ett sådant sätt att det blir helt eller åtminstone i möjligaste
mån underhållsfritt.
Samhällsbyggnadschefen informerar om att avtal har träffats med entreprenör om
skötsel av rondellerna längs riksväg 40 genom Eksjö. Vidare är ambitionen att successivt
renovera rondellerna.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att vid renoveringen av rondellerna bör yta och
utformning ses över för att hitta en lösning för så underhållsfria rondeller som möjligt
och att arbetet sker i samarbete med nämnden.
Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-24, § 290
Motion från D Laitinen Carlsson (S), B Granman (S) och M Andreasson (S), 2015-08-12
----Utdrag:
Kommunstyrelsen
Motionärerna
Samhällsbyggnadschefen
Stadsträdgårdsmästaren
Transab
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-Klk0298

Ta fram vindbruksplan som underlag för tillägg till
översiktsplanen, medborgarförslag
Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att mot bakgrund av kommunstyrelsens beslut 2016-02-09, § 22, om uppdrag åt
samhällsbyggnadsnämnden att upprätta förslag till vindbruksplan, förklara
medborgarförslaget besvarat.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-17 § 386 att remittera rubricerat
medborgarförslag till kommunstyrelsen.
Förslagsställaren föreslår i medborgarförslaget att ett tillägg till kommunens
översiktsplan ska tas fram. Förslagsställaren påtalar att i tillägget ska den hänsyn som
andra kommuner tar till såväl medborgares intressen som vindkraftsbranschens gås
igenom och redovisas.
Vidare efterfrågas att tillägget ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning och en
landskapsanalys som grund för vilka områden som ska undantas helt, och för vilka
områden som ska hanteras restriktivt när det gäller vindkraftsetablering. Den bör vidare
se till att kommunens unika kvaliteter i form av småskaligt odlingslandskap och större
opåverkade områden skyddas.
Förslagsställaren anser att kommunen bör uppdra åt oberoende konsulter att ta fram en
sådan vindbruksplan som uppfyller dagens krav, och som kan tjäna som underlag för ett
tillägg till översiktsplanen.
Vid dagens sammanträde informerar planarkitekten i ärendet. Framtagande av en
vindbruksplan är ett arbete som pågår just nu. Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-09,
§ 22, att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att upprätta förslag till vindbruksplan, att
utgöra ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, att anta föreslagen tidplan för arbetet
samt att till styrgrupp för arbetet utse Per Sixtensson (C), Carina Lindström (M) och
Bertil Granman (S).
Beslutsunderlag

Medborgarförslag, 2015-12-04
Kommunfullmäktiges beslut 2015-12-17, § 386
Kommunstyrelsens beslut 2016-02-09, § 22
----Utdrag:
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren (missiv)
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-Klk0203

Hårdgör gång- och cykelvägen utmed Kvarnarps- och
Nifsarpsvägen - medborgarförslag
Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att frågan om hårdgöring av gång- och cykelväg utmed Kvarnarps- och Nifsarpsvägen
får hanteras i arbetet med beläggningsprogram för kommunens gång- och cykelvägar,
att notera att denna gång- och cykelväg enligt inventering hösten 2015 bedöms vara av
god standard, samt
att därmed förklara medborgarförslaget besvarat.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-24, § 291, att remittera rubricerat
medborgarförslag till kommunstyrelsen.
Förslagsställaren önskar att gång- och cykelvägen utmed Kvarnarps- och Nifsarpsvägen
hårdgörs, i likhet med den gång- och cykelväg som går ut till Lyckeberg.
Samhällsbyggnadschefen informerar om den årliga inventeringen av status och standard
på kommunens gator och vägar som genomfördes hösten 2015. Enligt inventeringen så
har den aktuella sträckan god standard. Åtgärder på gång- och cykelvägar prioriteras och
planeras för de sträckor som enligt inventeringen har låg status och standard.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag, 2015-08-27
Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-24, § 291
----Utdrag:
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren (missiv)
Akten

Justerandes sign
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Dnr 2015-Klk0219

Inför förbud mot cirkusar med djur - medborgarförslag
Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 2012-12-18, § 209, avslå
medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-24, § 303, att remittera rubricerat
medborgarförslag till kommunstyrelsen.
Förslagsställaren föreslår i medborgarförslaget, daterat 2015-08-27, att Eksjö kommun
ska föregå med gott exempel och inte låta cirkusar med djur besöka Eksjö kommun, då
detta är djurplågeri enligt förslagsställaren.
Förslagsställaren har sänt in ett liknande medborgarförslag 2012-09-03.
Kommunfullmäktige beslutade då, 2012-12-18, § 209, i enlighet med kommunstyrelsens
förslag, att notera att en kommun inte har laglig rätt att införa ett generellt förbud mot
cirkus med djur och att tillsyn av djurhållning är länsstyrelsens ansvar, men att
kommunen i yttranden till polismyndigheten om tillstånd för cirkusföreställning får
ställa de villkor som behövs för att tillgodose intressen som kommunen har att bevaka i
fråga om skötseln av den offentliga platsen, markanvändning, stadsbild, miljö och trafik,
samt att därmed avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag, 2015-08-27
Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-24, § 303
Kommunfullmäktiges beslut 2012-12-18, § 209
----Utdrag:
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren (missiv)
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-03-16

SbN § 64

13 (45)

Dnr 2015-Klk0289

Granskning av miljö- och livsmedelstillsyn - revisionsrapport
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att avge yttrande till kommunstyrelsen enligt upprättat förslag.
Ärendebeskrivning

Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en granskning av miljöoch livsmedelstillsyn inom samhällsbyggnadsnämnden i Eksjö kommun. I samband med
granskningen har en rapport upprättats. Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-26,
§ 357, att remittera upprättad rapport till kommunstyrelsen.
Frågan som ställdes i rapporten var: Bedriver samhällsbyggnadsnämnden miljö- och
livsmedelstillsynen på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt?
Revisionens bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden inte fullt ut bedriver miljöoch livsmedelstillsynverksamheten på ett ändamålsenligt och ur ett ekonomiskt
tillfredsställande sätt. Utifrån detta har revisionen kommit fram till ett antal iakttagelser
och rekommendationer, som finns redovisade i rapporten.
Samhällsbyggnadsnämnden rekommenderas att:
-

Utveckla planering och uppföljning till att omfatta både tid och antal inspektioner
för miljö-, hälsoskydds- och livsmedelstillsyn.
Införa enhetliga rutiner för tidrapportering på objektsnivå avseende objekt som
debiteras årsavgifter.
Införa rutiner för uppföljning av nedlagd tid i förhållande till de avgifter
verksamhetsutövarna betalar.
Fastställa mål för kostnadstäckningsgraden och arbeta för en ökad
kostnadstäckningsgrad i verksamheten.
Öka debiteringsnivån och därmed öka kostnadstäckningen i verksamheten.

Vid dagens sammanträde informerar miljöchefen i ärendet och redogör för förslag till
yttrande, daterat 2016-03-16, där svårigheter och möjligheter för förbättringar enligt
revisionens rekommendationer sammanställs.
Beslutsunderlag

Granskning av miljö- och livsmedelstillsyn inom samhällsbyggnadsnämnden,
Deloitte AB, november 2015
Missiv från kommunrevisionen, 2015-11-13
Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26, § 357
Yttrande, 2016-03-16
----Utdrag:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-03-16

SbN § 65

14 (45)

Dnr 2016-Sbn0018

Budgetuppföljning 2016-02-29
Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad rapport.
Ärendebeskrivning

Sektorsekonomen redogör för samhällsbyggnadssektorns budgetuppföljning
2016-02-29.
Sektorns driftutfall efter februari månad är 3 493 tkr, vilket motsvarar 9 procent av
helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 17 procent.
Helårsprognosen för driften är 40 888 tkr, vilket motsvarar en negativ avvikelse mot
budget med 964 tkr.
Sektorns investeringsutfall efter februari månad är 22 549 tkr.
Helårsprognosen för investeringarna är 45 527 tkr, vilket motsvarar en negativ
avvikelse mot budget med 33 449 tkr. Av detta utgör kostnader för förvärv av
fastigheten Trehörningen 23 088 tkr.
Beslutsunderlag

Budgetuppföljningsrapport 2016-02-29
----Utdrag:
Kommunstyrelsen
Sektorsekonomen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-03-16

SbN § 66

Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15 (45)

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-03-16

SbN § 67

16 (45)

Dnr 2016-Sbn0025

Investeringsbudget - ombudgetering
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna föreslagen ombudgetering.
Ärendebeskrivning

En ombyggnad och modernisering av lekplatsen i Vildparken har varit planerad sedan
länge. Syftet är främst att göra lekplatsen tillgänglighetsanpassad så att den fungerar även
för funktionshindrade barn samt att anordna toalett.
Investeringsutgiften bedömdes initialt till 1 600 000 kr. Efter upphandling har det visat
sig att utgiften i stället blir 2 190 000 kr. För att finansiera detta föreslås att medel
omdisponeras dels från överförda medel från 2015, dels från budget 2016.
Utöver kommunens budget har Eksjö Stadsutveckling ekonomisk förening avsatt
50 000 kr som bidrag till toalett i området.
Följande omdisponeringar föreslås:
Finansiering
Stadsmiljöprogram
Park och lekplatser
Tillgänglighet
Dig. arkivsystem
Kartdatabas
Expl. områden
Markförvärv
Eksjö stadsutveckl.
Summa

Från
2015
12
100
1 434
90

Från
2016
50

1 636

504

Övrigt

Totalt

50
50

62
100
1 584
90
50
100
154
50
2 190

150
50
100
154

Budgeten föreslås omförd och fördelad mellan projekten park och lekplatser, och
tillgänglighetsåtgärder.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschefen, 2016-03-14
----Utdrag:
Samhällsbyggnadschefen
Sektorsekonomen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-03-16

SbN § 68

17 (45)

Dnr 2016-Sbn0019

Internkontroll 2016 samhällsbyggnadssektorn - diskussion
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning

Vid dagens sammanträde informerar sektorsekonomen i ärendet. Internkontrollen ska
ske inom tre områden; ekonomi, effektivitet- och ändamålsenlighet samt följsamhet
lagar och förordningar.
Nämnden diskuterar förslag till lämpliga urval för internkontroll och kontrollplan för
2016. Beslut ska fattas i samhällsbyggnadsnämnden i april.
----Utdrag:
Sektorsekonomen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-03-16

SbN § 69

18 (45)

Dnr 2015-000430

Detaljplan Bykvarn 1:2, Nannylundsområdet – redovisning
planprogram
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna upprättat planprogram för samråd efter redaktionell bearbetning.
Ärendebeskrivning

Nannylundsområdet i Eksjö står inför stora förändringar och ska utvecklas från
institutionsområde dominerat av vård och landstingsbyggnader, till ett attraktivt
bostadsområde med varierad bebyggelse.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-10-14, § 249, att uppdra åt
samhällsbyggnadssektorn att upprätta förslag till detaljplan för Eksjö Bykvarn 1:2 med
flera fastigheter (Nannylundsområdet), varvid planens utgångspunkter och mål ska
anges i ett program enligt plan- och bygglagen 5 kap. 10 §.
Vid dagens sammanträde redovisar studenterna Isak Karlsson och Jimmy Samuelsson
planprogrammet som tagits fram i samarbete med planarkitekten.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2015-10-14, § 249
Samrådshandling, Planprogram, 2016-03-14
----Utdrag:
Planarkitekten
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-03-16

SbN § 70

19 (45)

Dnr 2016-000143

Bulten 1 m.fl., Nifsarpsområdet – behandling av planbesked
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att, i enlighet med ansökan, lämna planbesked enligt plan- och bygglagen 5 kap. 2 §
avseende detaljplan för kvarteret Bulten och Fälgen samt del av Nifsarp 1:12
(Nifsarpsområdet) i Eksjö, samt
att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att upprätta ny detaljplan för Nifsarpsområdet.
Ärendebeskrivning

AB Eksjö Industribyggnader har lämnat in begäran om planbesked för fastigheten
Bulten 1 med flera i Eksjö (Nifsarps industriområde).
Syftet är att genom ny detaljplan för området möjliggöra bildandet av en
sammanhängande industrifastighet. För att detta ska vara möjligt måste gällande
detaljplan ändras.
Beslutsunderlag

Begäran om planbesked, 2016-03-15
----Utdrag:
Sökande
Fastighetsägare
Planarkitekten
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-03-16

20 (45)

SbN § 71

Östra Hunsnäsen, effekterna av planläggning - information
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning

Fastighetsägare har kontaktat planarkitekten och efterfrågat information om eventuell
framtida planläggning och dess effekter av östra Hunsnäsen.
Ett förslag är att ordna ett informationsmöte med berörda fastighetsägare.
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-03-16

SbN § 72

21 (45)

Dnr 2016-Sbn0011

Digital översiktsplan 2015, Jönköpings kommun – yttrande
under utställning
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att avge yttrande enligt upprättat förslag.
Ärendebeskrivning

Jönköpings kommun har översänt kungörelse om utställning av digital översiktsplan
2015. Utställningsversionen av planen är en interaktiv karta och finns på
www.jonkoping.se, sökord: Digital översiktsplan 2015.
Planarkitekten informerar i ärendet och redogör för förslag till yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till Jönköping kommuns
ställningstaganden kring Jönköpingsbanan, som är ytterst viktig för att stärka
möjligheterna för arbets- och studiependling från Eksjö kommun och hela Höglandet.
I ett regionalt perspektiv med större mobilitet inom regionen och kompetensutbyte
mellan bland annat våra tre stora sjukhus i Eksjö, Jönköping och Värnamo, är även
utveckling av Halmstadbanan en viktig nyckel.
När det gäller placering av hållplatsläge för höghastighetståg är Eksjö kommun
angelägna om att byten från inkommande regionala buss- och tågförbindelser kan ske
inom samma stationsområde.
Beslutsunderlag

Kungörelse utställning av Digital översiktsplan 2015, 2016-02-11
Yttrande planarkitekten, 2016-03-16
----Utdrag:
Planarkitekten
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-03-16

SbN § 73

22 (45)

Dnr 2016-Sbn0014

Förslag till nya föreskrifter för väg 32, delen Tranås södra –
Tenbäcken - remiss
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka förslaget.
Ärendebeskrivning

Trafikverket har översänt remissen förslag till nya föreskrifter för väg 32, Jönköpings
län, delen Tranås södra – Tenbäcken.
Förslaget innebär nya föreskrifter för väg 32, samt upphävande av Vägverkets
föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 32 i Jönköpings län. Syftet med nya
hastighetsföreskrifter är att anpassa hastighetsgränserna på väg 32 till vägens standard i
och med att sträckan mellan Tranås och Tenbäcken byggts om med mittseparering.
Föreskrifterna föreslås träda i kraft 2016-06-01.
Beslutsunderlag

Trafikverkets remiss; Förslag till nya föreskrifter för väg 32, Jönköpings län, 2016-02-16
----Utdrag:
Trafikverket
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-03-16

SbN § 74

23 (45)

Dnr 2016-Sbn0012

Upphörande av underhåll på järnvägssträckan Kvillsfors –
Järnforsen, bandel 872 i Vetlanda kommun - samråd
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att avstå från yttrande i ärendet.
Ärendebeskrivning

Enligt 6 kap. 4 § järnvägsförordningen (SFS 2004:526) kan Trafikverket upphöra med
underhåll på del av järnvägsnät som förvaltas av staten. Det gäller när trafiken är av
obetydlig omfattning eller när ingen kapacitet är sökt i gällande tågplan.
Trafikverket har 2016-02-04 översänt förslag om upphörande av underhåll på
järnvägssträckan Kvillsfors-Järnforsen, bandel 872, i Vetlanda kommun, för samråd.
Bandelen trafikeras för närvarande av några få godståg. Banan är inte elektrifierad, och
delvis hårt sliten. Trafikverket har därför, utifrån att trafiken på banan är av obetydlig
omfattning, för avsikt att besluta om upphörande av underhåll på rubricerad sträcka från
den 10 december 2017.
Sträckan i förslaget berör inte Eksjö kommun.
Beslutsunderlag

Samråd från Trafikverket; Upphörande av underhåll på järnvägssträckan KvillsforsJärnforsen, bandel 872 i Vetlanda kommun, Jönköpings län, 2016-02-04
----Utdrag:
Trafikverket
Vetlanda kommun
Hultsfreds kommun
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-03-16

SbN § 75

24 (45)

Dnr 2016-Sbn0022

Verksamhetsområde, vatten och avlopp, Spilhammar
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att uttala att nämnden anser att förutsättningarna i 6 § lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster om verksamhetsområde för vattentjänster inom Spilhammarområdet i
Mariannelund genom en allmän VA-anläggning är uppfyllda och bör ordnas inom snar
framtid,
att remittera ärendet till Eksjö Energi AB för yttrande och förslag till avgränsning av
verksamhetsområdet senast 2016-05-13.
Ärendebeskrivning

Påverkan på miljön från enskilda avloppsanläggningar är stor och de tio procent av
Sveriges befolkning som är anslutna till enskilda avloppsanordningar beräknas stå för
lika stort läckage av fosfor som alla kommunala reningsverk tillsammans.
Vid dagens sammanträde informerar VA-chefen Eksjö Energi, miljöchefen och miljöoch hälsoskyddsinspektören i ärendet. Nedan följer en sammanfattning av upprättad
tjänsteskrivelse, daterad 2016-03-08.
I Spilhammarområdet finns totalt 14 fastigheter som alla ligger i anslutning till mellersta
respektive södra Åsjön. Tre fastigheter har avlopp som utifrån handlingar i
miljöenhetens arkiv inte bedöms uppfylla miljöbalkens krav och en av dessa är
Spilhammars camping. Status på befintliga avloppsanordningar är dock osäker då
miljöenheten inte har tillräckliga uppgifter. Delar av området är redan försörjt med
kommunalt vatten. Spilhammars camping omfattar idag 100 campingplatser, 17
övernattningsstugor samt en restaurang. När avloppsanordningen inrättades
dimensionerades den utifrån 60 campingplatser som beräknades användas under fyra
månader per år. Av beräkningarna framgår dels att det inte tagits hänsyn till
dygnsförbrukningen och dels att det antagits att markens infiltrationsförmåga var högre
än jordprovet visade. Vidare förutsatte dimensioneringen slamtömning minst två gånger
per år. Eftersom det i dagsläget finns 100 campingplatser samt 17 stugor och servering
innebär det att belastningen ökat ytterligare sedan avloppsanordningen inrättades. Enligt
uppgifter från Eksjö Energi har slamtömning skett 2004, 2006, 2009 och 2013. Enligt
kommunens renhållningsföreskrifter ska tömning av slamavskiljare ske minst en gång
per år om inte dispens meddelats. Mot bakgrund av ovanstående bedöms campingens
avloppsanordning vara kraftigt underdimensionerad. Risk för att reningen i anordningen
är otillräcklig föreligger och den bedöms därför inte uppfylla miljöbalkens krav.
Enligt 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) ska kommunen, om det
med hänsyn till människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller
avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse,
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna
behöver ordnas och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-03-16

25 (45)

Sammanfattande bedömning
I samband med etablering av Barnfilmbyn planeras verksamheten att få tillgång till
kommunalt vatten och avlopp. Utifrån propositionen till LAV kan närhet till befintligt
bebyggelseområde medföra att ett helt område bör ses i ett större sammanhang där
kommunens skyldighet att ordna vatten och avlopp inträder.
Utifrån lagstiftingen bedöms det rimligt att anse att området omfattas av 6 § LAV
endast mot bakgrund av den höga belastningen i området samt fastigheternas sjönära
lägen. Bedömningen anses kunna göras utan någon närmare utredning vad gäller
befintliga avloppsanordningars status, skyddsavstånd till vattentäkter och till sjön samt
mark- och grundvattenförhållanden etcetera.
Yrkande
Johan Starck (S) och Bertil Granman (S) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden ska besluta
att ärendet skickas på remiss till Eksjö Energi för yttrande.
Ordförande Per Sixtensson (C) och vice ordföranden Carina Lindström (M) yrkar att
samhällsbyggnadsnämnden ska besluta uttala att nämnden anser att området uppfyller
kraven för allmän VA-anläggning och att ärendet ska remitteras till Eksjö Energi för
yttrande och förslag till avgränsning av verksamhetsområdet.
Johan Starck (S) begär omröstning.
Omröstning
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till ordförande Per Sixtenssons (C) och vice ordförandes Carina
Lindströms (M) förslag.
Nej-röst för bifall till Johan Starcks (S) och Bertil Granmans (S) förslag.
Med 4 ja-röster för Per Sixtenssons (C) och Carina Lindströms (M) förslag, och
3 nej-röster för Johan Starcks (S) och Bertil Granmans (S) förslag beslutar
samhällsbyggnadsnämnden att bifalla Per Sixtenssons (C) och Carina Lindströms (M)
förslag.
Ledamot/tjänstgörande Ja-röst
ersättare
Per Sixtensson (C)

X

Carina Lindström (M)

X

Erling Johansson (C)

X

Ronnie Gustafsson (M)

X

Johan Starck (S)

X

Bertil Granman (S)

X

Britt-Marie Palm (S)

X
4

Justerandes sign

Nej-röst

Utdragsbestyrkande

3

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-03-16

Reservation

Johan Starck (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse miljö- och hälsoskyddsinspektören, 2016-03-08
----Utdrag:
VA-chefen, Eksjö Energi
Miljöchefen
Miljö- och hälsoskyddsinspektören
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

26 (45)

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-03-16

SbN § 76

27 (45)

Dnr 2016-Sbn0023

Verksamhetsområde vatten och avlopp, Södra Vixen information
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning

Miljö- och hälsoskyddsinspektören informerar i ärendet. Södra Vixen är en näringsfattig
klarvattensjö som är känslig för näringspåverkan då den har en lång omsättningstid. Sjön
är klassad som nationellt särskilt värdefullt vatten ur naturvårdssynpunkt. Sjöns status
har gått från god status till måttlig status, och det finns en risk att detta försämras
ytterligare.
Länsstyrelsen har pekat ut Södra Vixen som ”prioritet 2-område”. Detta innebär att
Eksjö kommun ska redovisa vilka utredningar som behövs för att bedöma möjligheten
att ansluta området till kommunalt vatten- och avlopp, inom vilken tid dessa utredningar
kan vara klara och när nuvarande bebyggelse kan komma att vara anslutna till allmän
vatten- och avloppsanläggning.
Ärendet kommer att behandlas på nästa sammanträde.
----Utdrag:
Miljö- och hälsoskyddsinspektören
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2011-0070

Verksamhetsområde, vatten och avlopp, Bänarp och
Hunsnäsen
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att överlämna frågan om huruvida Eksjöholms gård ska ingå i verksamhetsområde för
vatten och avlopp till länsstyrelsen för avgörande, samt
att informera länsstyrelsen om att utbyggnaden för Bänarp pågår och bedöms vara klar
2016-09-01, samt
att notera att utbyggnaden av kommunalt vatten- och avlopp inte påbörjats för Stora
och Lilla Bänarp samt fyra fastigheter längs Skurugatavägen, som är med i nästa etapp.
Ärendebeskrivning

Området utgörs av en samlad bebyggelse med sammanlagt cirka 90 bostadshus och ett
koloniområde i två delområden norr och öster om sjön Hunsnäsen, belägen strax
utanför Eksjö tätort. Avloppsförsörjningen i området är eller har bestått av enskilda
avlopp med låg standard inom respektive fastighet eller tomt.
Länsstyrelsen beslutade 2011-04-01 att förelägga Eksjö kommun, med stöd av 6 och 51
§§ lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, att ordna allmän vatten- och
avloppsanläggning för befintliga och planerade fastigheter i Bänarp och vid Hunsnäsen.
Den allmänna vatten- och avloppsanläggningen ska vara beslutad och tagen i drift senast
den 31 december 2015 (Bänarp) respektive den 31 december 2016 (Hunsnäsen).
Av beslutet framgår även avgränsningsområde.
Området kommer att anslutas i flera etapper. Arbetet med etapp 1, Bänarp, pågår just
nu och bedöms vara klart i september.
Fastighetsägaren till Eksjöholms gård har inkommit med begäran att Eksjöholms gård
inte ska ingå i verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. Förslaget är att
översända frågan till Länsstyrelsen.
Beslutsunderlag

Länsstyrelsens beslut 2011-04-01
----Utdrag:
Länsstyrelsen
VA-chefen, Eksjö Energi
Miljö- och hälsoskyddsinspektören
Fastighetsägare Eksjöholms gård
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2011-0067

Verksamhetsområde vatten och avlopp i området vid
Mycklaflon
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att informera länsstyrelsen att kommunen bedömer att det inte är möjligt att bygga ut
och ta i drift en allmän vatten- och avloppsanläggning för verksamhetsområde
Mycklaflon senast 2016-12-31, enligt länsstyrelsens beslut 2014-04-29, mot bakgrund av
att tillstånd enligt miljöbalken krävs i enlighet med föreläggande av länsstyrelsen
2015-01-30,
att notera att den del av projektet som avser överföringsledning mellan Bellö och
Hjältevad pågår och att projektet i övrigt är beroende av kommande beslut i
tillståndsärendet.
Ärendebeskrivning

Kommunen ska enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till
skyddet för människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning (VA) i ett
större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse.
Under 2007 inventerades alla enskilda avlopp runt Mycklaflon. 80 procent av vattenoch avloppsanläggningarna bedömdes då vara underkända. Frågan om att anordna en
kommunal VA-lösning inom området initierades.
Länsstyrelsen beslutade 2011-04-29 att förelägga Eksjö kommun om att ha byggt ut
och tagit i drift allmän vatten- och avloppsanläggning för verksamhetsområde
Mycklaflon senast 2016-12-31.
Länsstyrelsen beslutade 2015-01-30 att förelägga Eksjö Energi AB att ansöka om
tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 § miljöbalken för nedläggning av VAledning i sjön Mycklaflon.
VA-chefen informerar i ärendet. Bedömningen är att det inte är möjligt att hinna
bygga ut och ta i drift en allmän vatten- och avloppsanläggning för
verksamhetsområde Mycklaflon senast 2016-12-31.
Beslutsunderlag

Länsstyrelsens beslut 2011-02-22, 2015-01-30
----Utdrag:
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadschefen
VA-chefen, Eksjö Energi
Miljöchefen
Miljö- och hälsoskyddsinspektören
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-03-16
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Dnr 2016-Sbn0015

Sjöprovtagningsprogram för Eksjö kommun
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att hemställa att Emåförbundet överväger att även ta med Kyrkskjön/Skedesjön och
Ingatorpssjön i provtagningsprogrammet.
Ärendebeskrivning

I Eksjö kommun finns ett stort antal sjöar med varierande status och karaktär.
Att bevaka vattenkvaliteten och följa trender över tid är en viktig åtgärd. Sedan 1977 har
kommunen haft ett sjöprovtagningsprogram. Programmet har reviderats vid ett par
tillfällen.
Emåförbundet förslår nu ett nytt upplägg för sjöprovtagning och har 2016-02-23
översänt en PM angående detta. Förslaget är att upprätta ett sjöprovtagningsprogram
som innefattar sjöar med ett tydligt kommunalt intresse och verksamheter (till exempel
recipienter för kommunalt vatten- och avlopp, tätortsnära lägen etcetera). Förslaget
innefattar 5 sjöar med provtagning varje eller vart tredje år. Provtagning sker med
samma metodik och parameterlista i samband med Emåförbundets ordinarie
sjöprovtagningsprogram inom den samordnade recipientkontrollen (SRK). Detta ger
samordningsvinster och bidrar också till jämförbara resultat och möjlighet till
utvärdering tillsammans med SRK-provtagningen.
Samhällsbyggnadsnämnden efterfrågar provtagning även i Kyrksjön/Skedesjön och
Ingatorpssjön.
Beslutsunderlag

PM Emåförbundet; Redovisning och förslag på ett framtida sjöprovtagningsprogram för
Eksjö kommun, 2016-02-23
----Utdrag:
Emåförbundet
Samhällsbyggnadschefen
Miljöchefen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2015-Sbn0094

Uppföljning av kommunens åtgärder i åtgärdsprogrammen
för miljömålen år 2015 - information
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna upprättad redovisning.
Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen genomför årligen kommunenkät gällande åtgärder i våra regionala
åtgärdsprogram för miljömålen. Enkäten syftar till att ge en lägesbild över
åtgärdsarbetet, samt att utgöra underlag för länsstyrelsens arbete med att stödja
kommunerna i åtgärdsarbetet.
Före detta kommunekologen har på uppdrag av samhällsbyggnadssektorn sammanställt
svar och besvarat enkäten, vilket redovisas vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag

Enkätsvar Kommunenkät 2015
----Utdrag:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000551

Börsebo 1:142, inredning av bostadslägenhet i före detta
brandstation - sanktionsavgift
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att, med hänvisning till nedanstående, och till bestämmelserna i 11 kap. 51 § plan- och
bygglagen, av XXX (XXX) ta ut en byggsanktionsavgift på 31 604 kronor för att utan
lov och startbesked samt slutbesked ha ändrat användningen av lokalen till
bostadslägenhet.
Besvärshänvisning enligt bilaga.
Ärendebeskrivning

En ansökan om inredning av bostadslägenhet i fastigheten Börsebo 1:142 har inkommit.
Fastigheten ligger inom detaljplanerat område. Den ändrade användningen strider inte
mot detaljplanens bestämmelser.
Bakgrunden till ansökan är att fastighetens ägare hyrt ut den aktuella lokalen som
bostad. Ägaren har byggt om lokalerna till en bostadslägenhet, genom att inreda kök och
två sovrum. Åtgärderna gjordes utan att söka bygglov för ändrad användning. Detta
uppdagades när de boende vände sig till kommunens integrationssamordnare för att
informera om att boendemiljön var för dålig.
Byggnadsinspektören har tillsammans med miljö-och hälsoskyddsinspektören gjort
platsbesök och konstaterat att lokalen olovligen har byggts om till en bostadslägenhet.
Vid kontakt med ägaren informerades om att det krävs bygglov och startbesked innan
åtgärderna utförs. Information gavs också om de sanktionsregler som finns i plan- och
bygglagen och plan- och byggförordningen. Ägaren ansökte därefter om bygglov i
efterhand för ändrad användning. Bygglovsärendet prövas i särskild ordning.
Med hänvisning till ovanstående och till bestämmelserna i 11 kapitlet 51 § plan- och
bygglagen föreslår byggnadsinspektören att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ta ut
en byggsanktionsavgift för att utan lov och startbesked samt slutbesked ha ändrat
användningen av lokalen till bostadslägenhet med 31 604 kronor. Sanktionsstorlek och
hur den är uträknad framgår av bilaga.
Beslutsunderlag

Tjänsteyttrande byggnadsinspektören, 2016-03-08
Byggsanktionsavgift, bilaga 1
Byggsanktionsavgift, bilaga 2
----Utdrag:
Sökande (rek+mottagningsbevis, besvärshänvisning)
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2016-000129

Eksjöholm 2:33, förhandsbesked nybyggnad av bostadshus
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att med hänvisning till nedanstående, och till bestämmelserna i 9 kap. 17 § plan- och
bygglagen, som förhandsbesked förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas på den i
ansökan redovisade platsen.
Övriga upplysningar

Enligt 9 kap. 18 § plan- och bygglagen är förhandsbeskedet bindande vid den
kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag
då förhandsbeskedet vann laga kraft.
Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.

Avgift: Se bilaga

Ärendebeskrivning

En ansökan om förhandsbesked för att uppföra ett bostadshus med garage på
fastigheten Eksjöholm 2:33 har inkommit. Fastighetsägaren planerar att stycka av denna
del av tomten. En bygglovsansökan för att bygga ett permanent bostadshus, gäststuga
och garage har även inlämnats separat för den andra delen av fastigheten.
Fastigheten är belägen nordost om sjön Hunsnäsen. Tomten är brant sluttande och
ganska stor jämfört med kringliggande tomter. Fastigheten är ca 5600 kvm.
I området ligger mest fritidshus och även några bostadshus. Strandremsan vid norra
delen av Hunsnäsen har blivit allt mer bebyggd av permanenta bostadshus.
I området finns områdesbestämmelser men dessa gäller inte då det ska byggas
permanenta bostäder. Strandskyddet är upphävt på fastigheten.
Enligt 2 kapitlet 2 § plan och bygglagen ska prövningen i ärenden om lov eller
förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det ändamål som
området är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde
ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.
En gemensam infart från norr kan anordnas med en gemensam in- och utfart och
tillgång till fastigheten från nordost. De blivande bostadshusen ska kopplas på det
kommunala nätet när det blir aktuellt. Fastighetsägaren har tagit kontakt med
miljöenheten för att kunna lösa avloppsfrågan om den kommunala anslutningen dröjer.
Grannar har hörts och de har inte haft något att erinra.
Med hänvisning till ovanstående och till bestämmelserna i 9 kapitlet 17 § plan- och
bygglagen föreslår bygglovarkitekten att samhällsbyggnadsnämnden som
förhandsbesked förklarar att den sökta åtgärden kan tillåtas på den i ansökan redovisade
platsen.
Beslutsunderlag

Tjänsteyttrande bygglovarkitekten, 2016-03-10
Utdrag:
Sökande
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000127

Eksjöholm 2:33, bygglov nybyggnad av bostadshus, garage
och gäststuga
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att med hänvisning till nedanstående, och till bestämmelserna i 9 kap. 31 § plan- och
bygglagen, ge 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

En ansökan om bygglov för att uppföra ett bostadshus, gästhus och garage på
fastigheten Eksjöholm 2:33 har inkommit.
Fastigheten är belägen nordost om sjön Hunsnäsen. Tomten är brant sluttande och
ganska stor jämfört med kringliggande tomter. Fastigheten är ca 5600 kvm. På tomten
ligger idag ett mindre fritidshus, som ska rivas. I området ligger mest fritidshus och även
några bostadshus. Strandremsan vid norra delen av Hunsnäsen har blivit allt mer
bebyggd av permanenta bostadshus. I området finns områdesbestämmelser men dessa
gäller inte då det ska byggas permanenta bostäder. Strandskyddet är upphävt på
fastigheten.
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.
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. Den planerade användningen bedöms inte heller medföra
några sådana olägenheter för omgivningen som avses i 2 kapitlet 9 § plan- och
bygglagen.
Risken för översvämning ska beaktas. Bostadshuset och garaget ligger högre än
gästhuset. Grund på tillkommande byggnader ska uppföras på en lägsta höjd av +207,4.
När rivning av det gamla fritidshuset blir aktuellt ska fastighetsägaren komma in med en
anmälan för detta. Vidare ska anmälan om kontrollansvarig inkomma.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden
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Berörda grannar har hörts och har inte haft några invändningar mot projektet.
Det blivande bostadshuset och gäststugan ska kopplas på det kommunala nätet när det
blir aktuellt. Fastighetsägaren har tagit kontakt med miljöenheten för att kunna lösa
avloppsfrågan om den kommunala anslutningen dröjer.
Med hänvisning till ovanstående och till 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen föreslår
bygglovarkitekten att samhällsbyggnadsnämnden ger bygglov enligt ansökan.
Beslutsunderlag

Tjänsteyttrande bygglovarkitekten, 2016-03-10
----Utdrag:
Sökande
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2016-000110

Söraby 2:23, bygglov ändrad användning till HVB-hem i före
detta skola
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att med hänvisning till nedanstående, och till bestämmelserna i 9 kap. 31 § plan- och
bygglagen, ge bygglov för den sökta åtgärden.
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

Ett företag har ansökt om bygglov för ändrad användning av Mellby skola till HVB hem
på fastigheten Söraby 2:23. Området där fastigheten är belägen är utanför detaljplanerat
område men inom sammanhållen bebyggelse.
Enligt verksamhetens beskrivning ska boendet vara ett behandlingshem för vuxna med
psykiska funktionshinder, som sedan ska slussat ut i samhället. I huset kommer det att
finnas rum för 8 brukare. Det kommer att finnas personal på plats dygnet runt.
Den gamla skolbyggnaden är uppförd i slutet av 1800-talet och har under årens lopp
byggts om och renoverats. Byggnaden har varit använd som skola fram till 2006. Efter
detta har det varit sommarbostad. Entréplanet med personalutrymmen uppfyller
tillgänglighetskraven. Tillgänglighet till bostäderna på plan 2 kommer inte att tillgodoses
då det saknas hiss. Enligt kraven i Boverkets byggregler ska arbetslokaler vara
tillgängliga. Avsteg får göras om det finns synnerliga skäl till detta. Eftersom en
hissinstallation skulle innebära alldeles för omfattande ingrepp i byggnadens stomme
utöver de ingrepp som behövs för själva hissinstallationen kan man göra avsteg från
hisskravet. Då byggnaden tidigare har varit skola är brandskyddet till viss del uppfyllt
men en brandskyddsbeskrivning med efterföljande dokumentation ska utföras för att
byggnaden ska klara dagens krav. Den avsedda användningen anses inte vara en sådan
fara för människors hälsa och säkerhet som anges i 2 kap. 9 § plan- och bygglagen.
Kontrollansvarig har utsetts och godkänts för projektet. Grannar har getts tillfälle att
yttra sig och en del synpunkter har inkommit, som bygglovarkitekten redovisar.
Med hänvisning till ovanstående och till bestämmelserna i 9 kap. 31 § plan- och
bygglagen föreslår bygglovarkitekten att samhällsbyggnadsnämnden ger bygglov för den
sökta åtgärden på Söraby 2:23.
Beslutsunderlag

Tjänsteyttrande bygglovarkitekten, 2016-03-07
Utdrag:
Sökande
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000013

Kållstorp 7:16, tidsbegränsat bygglov 5 år, ändrad
användning från villa till tillfälligt boende
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att, med hänvisning till 9 kap. 33 § plan- och bygglagen, avslå begäran om tidsbegränsat
bygglov, då kommunen inte anser att det är lämpligt att frångå detaljplanen för området.
Besvärshänvisning enligt bilaga.
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. Villan är uppförd på 60talet och har två plan.
I en beskrivning av verksamheten står det att sökanden har tänkt hyra ut huset till
Migrationsboende för upp till 15 platser, fördelat 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. Personal för städning
och tillsyn kommer att finnas i huset men personalen kommer inte att bo i huset.
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. Verksamheten är avsedd att pågå under en begränsad tid om upp till 5 år.
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. Samhällsbyggnadsnämnden 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 har inkommit med 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.
Beslutsunderlag

Tjänsteyttrande, daterat 2016-02-11
----Utdrag:
Sökande (rek+mottagningsbevis, besvärshänvisning)
Akten
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Dnr 2015-000377

Vargen 1, tillsyn ovårdad tomt/byggnad – föreläggande om
rivning
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att med stöd av 11 kap. 21 och 31 §§ plan- och bygglagen, förelägga ägaren till
byggnadsverken på fastigheten Vargen 1, Mariannelund, XXX (XXX), vid vite om
50 000 kronor senast inom 6 månader från delfåendet av detta beslut, ha rivit
byggnadsverket som utgörs av ett enbostadshus med inglasad altan och forslat bort
byggnadsmassorna. Marken ska jämnas ut och hållas i vårdat skick.
Om föreläggandet inte följs kan samhällsbyggnadsnämnden besluta att åtgärden ska
genomföras på fastighetsägarens bekostnad och hur detta ska ske.
Detta beslut ska gälla omedelbart enligt 11 kap. 38 § plan- och bygglagen trots att
beslutet inte vunnit laga kraft.
Besvärshänvisning enligt bilaga.
Ärendebeskrivning

På fastigheten Vargen 1 ligger ett enbostadshus i ett och ett halvt plan med källare och
en inglasad uteplats.
I augusti 2015 får bygglovarkitekten samtal från en granne till fastigheten Vargen 1 som
påtalar att nämnda objekt har en ovårdad tomt och att huset börjat förfalla. En
presenning på taket har blåst sönder och det regnar in i huset.
I september 2015 skickas brev till fastighetsägaren med uppmaning om att åtgärda det
förfallna huset på så sätt att taket och trasiga fönster repareras och att tomten ska hållas
i vårdat skick. Fastighetsägaren tog då kontakt med bygglovarkitekten och förklarade att
denne inte har någon ekonomisk möjlighet att rusta upp huset.
Dock åkte fastighetsägaren ut till huset och spikade för ytterdörren och ett fönster som
var trasigt. Taket åtgärdades inte och tomten är fortfarande vildvuxen.
Bakgrunden är att huset skadades av en brand i februari 2012. Huset blev rökskadat och
det blev ett stort hål i taket. Branden begränsades till ett av rummen på övervåningen.
Räddningstjänstens släckningsarbete orsakade vissa vattenskador på huset.
En presenning lades sedan som skydd på taket. Efter detta övergavs huset.
I december 2015 beslutade samhällsbyggnadsnämnden enligt 11 kapitlet 18 § plan- och
bygglagen (2010:900) att låta en sakkunnig inspektera huset för att kunna utröna om
huset går att renovera eller om det är så skadat att det endast är aktuellt med rivning.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade även att förelägga fastighetsägaren att inom 2
veckor efter delgivning av beslutet komma in med synpunkter på uppdraget och vem
som skulle betala kostnaderna för uppdraget. Inga synpunkter från fastighetsägaren
lämnades in angående detta.
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Fastighetsägaren informerades om att samhällsbyggnadsnämnden behövde göra en
besiktning av fastigheten/byggnaden och att fastighetsägaren borde vara med för att
öppna. Fastighetsägaren meddelade att det inte finns nyckel till huset men att det endast
är någon bräda som låser fast ytterdörren. Fastighetsägaren meddelade vidare förhinder
att ta sig ut till fastigheten. I februari 2016 åkte bygglovarkitekten och en
besiktningsman på platsbesök för att inspektera huset. Besiktningsmannens utlåtande
efter besiktning säger att huset har fått så omfattande skador av att klimatskalet varit
öppet en längre tid, så att rivning är det enda alternativet.
Enligt 8 kap. 14 § PBL om underhåll och varsamhet, ska ett byggnadsverk hållas i vårdat
skick och underhålls så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras.
Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från
historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt och konstnärlig synpunkt.
Enligt 8 kap. 4 § PBL ska ett byggnadsverk ha de tekniska egenskaper som är väsentliga
i fråga om bärförmåga, stadga och beständighet, säkerhet i händelse av brand, skydd
med hänsyn till hygien, hälsa och miljö, säkerhet vid användning, skydd mot buller,
energihushållning och värmeisolering, lämplighet för det avsedda ändamålet,
tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga, och hushållning med vatten och avfall.
Med stöd av besiktningsmannens utlåtande är bedömningen att byggnaden på
fastigheten Vargen 1 inte är i sådant vårdat skick att det uppfyller gällande krav på ett
byggnadsverk. Det bedöms att villan på fastigheten Vargen 1 är så förfallet att rivning
ska ske. Enligt 11 kap. 21 § PBL får byggnadsnämnden förelägga ägaren att inom viss
tid riva byggnadsverket om det är förfallet eller skadat i väsentlig omfattning.
Beslutsunderlag

Tjänsteyttrande bygglovarkitekten, 2016-03-04
----Utdrag:
Fastighetsägaren (rek+mottagningsbevis, besvärshänvisning)
Inskrivningsmyndigheten
Akten
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Markärenden - information
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning

Mät- och exploateringschefen informerar i aktuella markärenden.
-----
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SbN § 88

Trafik- och viltolycksstatistik 2015
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna rapporten.
Ärendebeskrivning

Trafikingenjören har sammanställt en rapport över trafik- och viltolycksstatistik år 2015
för statlig, enskild och kommunal väg i Eksjö kommun. Rapporten finns redovisad i sin
helhet i upprättat diagram samt med kommentarer i tillhörande tjänsteskrivelse daterad
2016-03-04.
Antalet döda i trafiken var lyckligtvis noll. Av de olyckor som rapporterats in sticker en
kategori tydligt ut; halkolycka fotgängare singel. Även snubbelskador mot kantstenar
och gropigheter förekommer. Cykelolyckor singel sticker också ut en aning. Däremot är
skada till följd av viltolycka låg och har minskat med cirka 16 procent jämfört med
perioden 2012-2014. Noteras bör att definitiva siffror har utlovats från systemet
”STRADA” under mitten/slutet av april.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse trafikingenjören, 2016-03-04
Diagram olycksstatistik trafik, statlig, kommunal och enskild väg, Eksjö kommun 20032015
----Utdrag:
Trafikingenjören
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SbN § 89

Skogsförvaltning
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att utreda frågan om skogsförvaltning i egen
regi.
Ärendebeskrivning

Ordförande Per Sixtensson (C) informerar om besök som gjorts i Vetlanda kommun
med inriktning på hur deras skogsförvaltning bedrivs.
-----
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SbN § 90

Delegationsärenden
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut enligt
följande:
-

Delegationslista miljöenheten, 2016-02-01-2016-02-29
Delegationsbeslut lägenhetsregister, 2016-02-01-2016-02-29
Delegationsbeslut byggnadsinspektör, 2016-02-01-2016-02-29
Delegationsbeslut bygglovarkitekter, 2016-02-01-2016-02-29
Delegationsbeslut trafikingenjören, 2016-02-06-2016-03-07
Delegationsbeslut räddningstjänsten, 2016-02-18-2016-02-24
Delegationsbeslut mät- och exploateringschefen 2016-02-01-2016-02-29
Bilaga
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SbN § 91

Anmälningsärenden
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner anmälningsärenden enligt följande:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Beslut 2016-01-29 gällande tillsyn enligt tobakslagen (SFS 1993:581), rökfria miljöer,
Eksjö kommun. Länsstyrelsen har uppmärksammat följande brist: För låg
tillsynsfrekvens inom vissa områden. Länsstyrelsen bedömer att Eksjö kommun i övrigt
följer lagstiftningen i de delar som granskats. Dnr: 2015-639.5
Beslut 2016-02-04 om ekonomisk redovisning av statsbidrag till kalkning av sjöar och
vattendrag i Eksjö kommun år 2015. Länsstyrelsen godkänner redovisningen.
Dnr: 2015-Sbn0041.3
Beslut 2016-01-20 angående byggnadsminnesförklaring av byggnader på tomten till
fastigheten kvarteret Lokföraren 2, Villa Solvändan i Mariannelund. Länsstyrelsen
förklarar med stöd av 3 kap. 1 § Kulturmiljölagen (1988.950) ovan nämnda fastigheter
för byggnadsminne, samt meddelar skyddsföreskrifter. Dnr: 2015-000330
Meddelande/rapport 2016-03-01 om satellitbaserad analys av barrskogslandskapets
gröna infrastruktur 1985-2014.
Kommunfullmäktige
Beslut 2016-02-25 § 18: ”Bygg bra före – förebyggande arbete mot mäns våld mot
kvinnor och våld i nära relationer – motion”. Kommunfullmäktige beslutar att mot
bakgrund av beslutade redovisade åtgärder, anse motionen bifallen. Dnr: 2014-0663
Miljöchefen
Miljöchefen har översänt yttrande till Polismyndigheten i Jönköpings län:
2016-02-11 över ansökan om offentlig tillställning på fastigheten Ränneslätt 1:1 för att
arrangera Terrängtouring den 12-14 februari. Dnr: 2016-58.2
2016-02-19 över ansökan om offentlig tillställning i Olsbergs Arena för idrottsgala
den 12 mars. Dnr: 2016-50.2
2016-02-19 över ansökan om offentlig tillställning på Sjöängen för evenemanget
Diggiloo den 8 juli. Dnr: 2016-49.2
Lantmäteriet
Lantmäteriet har översänt inkomna fastighetsbildningsärenden under perioden
2016-02-01 - 2016-02-29, se bilaga.
-----
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SbN § 92

Inbjudningar
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att medge Bertil Granman (S) alternativt Johan Starck (S) möjligheten att närvara på
Miljömålsdagarna i Växjö den 27-28 april,
att medge Johan Starck (S) att närvara i Bertil Granmans (S) ställe på dialogmötet om
projektet ”Emån – en långsiktig hållbar resurs för samhälle och miljö” den 6 april
kl. 09.30-16.00. Plats: Ädelfors folkhögskola, Holsbybrunn.
-----
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