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SbN § 186

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

Ärende 13) Skäggaskögle 1:4 – bygglov nybyggnad av enbostadshus
Dnr: 2016-000457

samt att följande ärende tillkommer:
-

Begäran om lokala trafikföreskrifter på väg 40 – konsekvensutredning
Dnr: 2016-000004
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-Sbn0018

Budgetuppföljning 2016-08-31
Beslut

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

Sektorsekonomen redogör för samhällsbyggnadssektorns budgetuppföljning
2016-08-31.
Sektorns driftutfall efter augusti månad är 26 389 tkr, vilket motsvarar 66 procent av
helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 67 procent.
Helårsprognosen för driften är 40 584 tkr, vilket motsvarar en negativ avvikelse mot
budget med 682 tkr.
Sektorns investeringsutfall efter augusti månad är 26 707 tkr, vilket motsvarar 192
procent av helårsbudgeten.
Helårsprognosen för investeringarna är 44 609 tkr, vilket motsvarar en negativ
avvikelse mot budget med 20 771 tkr. Den negativa avvikelsen mot budget beror
främst på fastighetsförvärvet av Trehörningen. Enligt beslut i kommunfullmäktige
2015-12-17, § 372, ska förvärvet av Trehörningen finansieras utanför fastställd
investeringsram för samhällsbyggnadssektorn.
Beslutsunderlag

Budgetuppföljningsrapport 2016-08-31
----Utdrag:
Kommunstyrelsen
Sektorsekonomen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

_____________
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Dnr 2016-Sbn0063

Styrkort – diskussion
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning

Ett styrkort är ett politiskt antaget dokument som syftar till att följa upp verksamheten
utifrån olika perspektiv; brukarperspektiv, processperspektiv, medarbetarperspektiv och
ekonomiperspektiv.
Varje nämnd ska ha ett eget styrkort, som revideras varje år. Det är uttalat att
kommunstyrelsens styrkort bör vara mer fokuserade på strategiska mål, medan
nämndstyrkorten bör fokusera på operativa mål.
Under hösten ska förslag till styrkort för samhällsbyggnadsnämnden arbetas fram.
Vid dagens sammanträde informerar sektorsekonomen och samhällsbyggnadschefen i
ärendet och framför synpunkter och tankar kring styrkort för 2017.
----_____________

Utdrag:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och ungdomspolitiskt program - remiss
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att avge yttrande enligt samhällsbyggnadschefens förslag.
Ärendebeskrivning

Nuvarande barn- och ungdomspolitiskt program är från 2010. Kommunfullmäktige har
beslutat att uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att revidera programmet. Förslag till
revidering av programmet har därför tagits fram och skickats ut på remiss.
Programmets syfte är att skapa en tydlig målbild med strategier för att skapa en
gemensam förståelse hur samtliga verksamheter på alla nivåer kan bidra i arbetet med att
skapa goda livsvillkor för barn och ungdomar. Vid dagens sammanträde informerar
utvecklingsledare Katarina Norén om programmet.
Samhällsbyggnadschefen har tagit fram förslag till yttrande. Sammanfattningsvis
efterfrågas en bättre balans i urvalet av målsättningar och strategier för att programmet
ska bli mer nämndneutralt. Samtidigt påpekas att de målsättningar och strategier som går
att koppla till samhällsbyggnadsnämndens arbete är tillräckliga, och att några ytterligare
inte är nödvändiga.
Beträffande delaktighet poängteras att kommunen överlag behöver fundera över vilka
möjligheter som finns för att uppmuntra till delaktighet och demokrati. Det bör även
beaktas att barn och ungdomars tidsperspektiv i flera avseenden kan vara mycket korta.
Engagemanget finns oftast men möjligheten att verkställa från samhällsbyggnadssektorns sida kan vara begränsat inom det tidsperspektiv som ungdomarna förväntar sig.
Detta grundar sig bland annat på att det finns ett begränsat svängrum både i budget och
i det personella utrymmet för att ta sig an projekt på kort tid.
Vidare efterfrågas begreppen öppenhet och delaktighet i de övergripande målen. Detta
skulle ge tydliga incitament för samhällsbyggnadsnämnden att fortsätta arbeta med
trygghet och tillgänglighet i den fysiska miljön och arbetsprocesserna som följer.
Beslutsunderlag

Förslag till revidering av barn- och ungdomspolitiskt program, 2016-06-30
Tjänsteskrivelse/Yttrande, 2016-09-12
----_____________
Utdrag:
Utvecklingsledaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000289

Detaljplan Nifsarpsområdet, Bulten 1 med flera
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att uppdra åt samhällsbyggnadsnämndens ordförande att fatta beslut om granskning
enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (2010:900) när samtliga handlingar är upprättade.
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.
Detaljplanen har varit ute för samråd till och med 2016-08-15. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-08-17, § 172, att godkänna samrådsredogörelsen.
Vid dagens sammanträde informerar samhällsbyggnadschefen och planarkitekten i
ärendet.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-03-16, § 70
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-06-15, § 155
Samrådsredogörelse, 2016-08-16
----Utdrag:
Planarkitekten
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000430

Detaljplan Bykvarn 1:2, Nannylundsområdet
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna upprättad samrådsredogörelse.
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 §.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-03-16, § 69, att godkänna upprättat
planprogram för samråd.
Vid dagens sammanträde redogör planarkitekten för samrådsredogörelsen.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2015-10-14, § 249
Samrådshandling, Planprogram, 2016-03-14
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-03-16, § 69
Samrådsredogörelse, 2016-09-14
----Utdrag:
Planarkitekten
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

_____________

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-09-14

SbN § 192

9 (19)

Dnr 2016-000467

Detaljplan kvarteret Vårlöken
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till detaljplan för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och
bygglagen (2010:900).
Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-02-17, § 35, att uppdra åt
samhällsbyggnadssektorn att upprätta ny detaljplan i huvudsak omfattande fastigheten
Vårlöken 1 i Eksjö stad. Enligt nuvarande detaljplan är området avsett för centrum- och
vårdfunktioner. Syftet med ny detaljplan är att möjliggöra för bostadsbyggnation.
Vid dagens sammanträde presenterar planarkitekten samrådshandlingarna.
Beslutsunderlag

Tjänsteyttrande planarkitekten, 2016-02-05
Plankarta
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-02-17, § 35
Plan- och genomförandebeskrivning, 2016-09-14
Behovsbedömning, 2016-09-14
Plankarta, 2016-09-14
----Utdrag:
Planarkitekten
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

_____________
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Dnr 2016-000468

Detaljplan Orrhaga 1:2
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till detaljplan för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och
bygglagen (2010:900).
Ärendebeskrivning

En begäran om planbesked för Orrhaga 1:2 i Eksjö stad har inkommit. Syftet med ny
detaljplan är att möjliggöra bostadsbebyggelse i blandad form inom fastigheten, i direkt
anslutning till bostadsområdet Orrhaga.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-01-20, § 20, att enligt 5 kap. 2 § plan- och
bygglagen (2010:900) lämna planbesked avseende detaljplan för bostadsändamål inom
Eksjö Orrhaga 1:2 samt att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att upprätta förslag till
detaljplan för området.
Vid dagens sammanträde presenterar planarkitekten samrådshandlingarna.
Beslutsunderlag

Begäran om planbesked, 2016-01-13
Behandling av begärt planbesked, 2016-01-13
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-01-20, § 20
Behovsbedömning, 2016-09-14
Plan- och genomförandebeskrivning, 2016-09-14
Plankarta, 2016-09-14
----Utdrag:
Planarkitekten
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

_____________
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Dnr 2016-000469

Detaljplan kvarteret Smultronet med flera
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att upprätta ny detaljplan för kvarteret
Smultronet med flera i Eksjö stad.
Ärendebeskrivning

Kvarteret Smultronet är beläget i bostadsområdet Kvarnarp i Eksjö.
Syftet med att upprätta ny detaljplan är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av villor
inom nuvarande bostadskvarter. Nuvarande fastighetsbildning har gjorts i strid mot
gällande plan, vilket innebär att det inte går att fullfölja planens intentioner. Detaljplanen
måste därför ändras för att nya fastigheter ska kunna byggas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2016-09-06
----Utdrag:
Planarkitekten
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

_____________
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Dnr 2016-Sbn0064

Utpekande av områden av riksintresse för friluftslivet remiss
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att inte ha någon erinran mot upprättat förslag till miljökonsekvensbeskrivning av
förslaget till utpekande av områden av riksintresse för friluftslivet, tillika samråd i
enlighet med 2 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark och vatten.
Ärendebeskrivning

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är ansvariga myndigheter
för att lämna uppgifter till länsstyrelserna om områden som myndigheterna bedömer
vara av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken (vanligen benämnt ”utpekande av
riksintresse”). År 2012 och 2013 fick Naturvårdsverket och HaV tillsammans med
länsstyrelserna i uppdrag att genomföra en översyn av riksintressena för friluftsliv.
Länsstyrelsen i Jönköpings län skickade under våren 2013 ut remiss till Eksjö kommun
gällande översyn av riksintresse för friluftsliv och förslag till ändring. Dåvarande
samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2013-11-13, § 249, att tillstyrka länsstyrelsens
förslag att utse Skurugata och Klinten (Ägersgöl 2:1) som riksintresse för friluftslivet.
Länsstyrelserna lämnade i början av 2014 förslag på vilka områden som borde vara av
riksintresse för friluftsliv. Regeringsuppdraget rapporterades till regeringen i juni 2014.
För Eksjö kommun, Jönköpings län, har Skurugata och Klinten utpekats som område
av riksintresse för friluftsliv, vilket beskrivs i dokumentet ”Värdebeskrivning för
Skurugata-Klinten, Eksjö kommun, Jönköpings län.”
Innan beslut tas om utpekande av nya områden genomförs en miljöbedömning.
Naturvårdsverket har översänt samråd enligt miljöbalkens 6 kap. om förslag till
miljökonsekvensbeskrivning av förslaget till utpekande av områden av riksintresse för
friluftslivet, tillika samråd i enlighet med 2 § förordningen (1998:896) om hushållning
med mark och vatten.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2013-11-13, § 249
Naturvårdsverket; Samråd och remiss avseende utpekande av områden av riksintresse
för friluftslivet, 2016-09-02
Länsstyrelsen i Jönköpings län; Värdebeskrivning för Skurugata-Klinten, Eksjö
kommun, Jönköpings län, 2014-02-28
----_____________
Utdrag:
Naturvårdsverket
Miljömålssamordnaren
Fritidschefen
Fritidsintendenten
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000004

Begäran om lokala trafikföreskrifter på väg 40 konsekvensutredning
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att stå fast vid tidigare yttrande i ärendet,
att samtidigt föreslå att nuvarande utmärkning med rekommenderad lägre hastighet till
70 km/tim får bestå, samt
att poängtera vikten av att forcera tillkomst av ”Väg 40 förbi Eksjö” inte minst i syfte
att eliminera olycksrisk i plankorsningen strax öster om Björka.
Ärendebeskrivning

Trafikverket har tidigare inkommit med en begäran om att länsstyrelsen ska besluta om
hastighetsbegränsning på väg 40 öster om Björka i Eksjö kommun. Förslaget innebär en
ändring av hastighet från 90 kilometer i timmen till 70 kilometer i timmen, 150 meter
väster om och 150 meter öster om den aktuella plankorsningen. Bakgrunden är att
trafikverket har meddelat att statistiken visar en ökning av olyckor vid plankorsningar i
hela landet under senare år. I meddelandet från trafikverket framgår dock att ökningen
av olyckor i plankorsningar dock inte gäller vår region.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-01-20, § 10, att notera att tågtrafiken öster
om Eksjö från december 2014 endast utgörs av ett eller två godståg på vardagar och att
behovet av aviserad hastighetsbegränsning därmed har minskat avsevärt jämfört med
situationen före dess då det gick fem persontåg i vardera riktningen på vardagar, samt
tre-fyra persontåg lördagar och söndagar. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade därför
att avstyrka föreslagen hastighetsbegränsning.
Länsstyrelsen har 2016-08-30 översänt konsekvensutredning enligt förordning
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende lokala trafikföreskrifter
om hastighetsbegränsning på väg 40, Eksjö kommun. Förslaget är enligt följande: ”På
väg 40 i anslutning till plankorsningen öster om Björka, på en sträcka av 150 meter
väster om och 150 meter öster om plankorsningen, får fordon inte föras med högre
hastighet än 70 kilometer i timmen.”
Vid dagens sammanträde informerar samhällsbyggnadschefen i ärendet.
Sammanfattningsvis står nämnden fast vid tidigare yttrande. Vidare bör skyltningen om
rekommenderad högsta hastiget på 70 kilometer per timme, få vara kvar.
Beslutsunderlag

Remiss: Begäran om lokala trafikföreskrifter på väg 40, Eksjö kommun, 2016-01-04
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2016-01-20, § 10
Remiss: Konsekvensutredning, 2016-08-30
Tjänsteyttrande, 2016-09-13
----_____________
Utdrag:
Länsstyrelsen
Trafikingenjören
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012-0253

Planerade mark- och grundvattenundersökningar information
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning

Historik
Vid Televerkets tidigare impregneringsanläggning i Hjältevad genomfördes 1997 en
omfattande sanering av arsenik, koppar och krom i jordmassorna. När arbetet var
slutfört upprättades ett kontrollprogram för provtagning och analys av grundvattnet för
att följa metallers fluktuationer i fyra kontrollbrunnar, i och utanför saneringsområdet.
Genom åren har det i tre brunnar visat på låga halter av arsenik, koppar och krom. I den
fjärde brunnen som ligger i saneringsområdet har arsenikhalten ökat från år till år. Det
har varit svårt att se om ökningen var tillfällig eller om arsenikhalten skulle fortsätta att
öka varför ett reviderat kontrollprogram togs fram. Därefter skulle ett förslag på
fortsatta undersökningar och eventuella åtgärdsförslag tas fram för området.
Utredning
Orsaken till ökningen av arseniken utvärderades 2014/2015 för att se om det var en
tillfällig trend eller om det behövdes utredas vidare. Den bedömning som gjordes var att
reduktions- och oxidationsförhållandena påverkar ökningen av arseniken varför orsaken
behövdes kartläggas samtidigt som spridningen i mark- och grundvatten utreds. Detta
resulterade i att en handlingsplan togs fram genom samverkan med Sweco, Statens
Geologiska institut (SGU) och Kungliga tekniska högskola (KTH) samt Stockholms
universitet. TeliaSonera ansvarar över utredningen.
Vid den senaste provtagningen uppmättes arsenikhalten till cirka 450 mikrogram per
liter (ug/l ) att jämföra med första provet då halten låg på cirka 40 ug/l i grundvattnet.
Detta innebär att grundvattnet är starkt påverkat av arsenik enligt SGU:s rapport
2013:01. Vid de senaste provtagningstillfällena visade även en brunn utanför
saneringsområdet på förhöjda arsenikhalter vilket är ett trendbrott.
Handlingsplan
I den framtagna handlingsplanen framgår att utredningen måste baseras på
kompletterande information som bygger på nuvarande kunskapsläge om bland annat
redoxförhållandena och föroreningstransporter. För att genomföra arbetet effektivt
behöver resultatet utvärderas och bedömas i olika etapper, 1-3. Den första etappen
utgörs av karaktäriserande undersökningar varefter det i andra etappen sker en
kartläggning av källzon och föroreningsplym. I etapp tre sker det avslutningsvis ett
åtgärdsinriktat arbete och vad det innebär går i dagsläget inte att förutse.
Det är den första etappen som ska ligga till grund för det fortsatta arbete och det kan
mycket väl innebära att det redan i andra etappen förbereds för behandlingstester.
Arbetena i andra etappen förväntas utmynna i bedömningar om bland annat
omfattningen av arsenikspridningen genom mark- och grundvatten i dag och framtiden,
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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mekanismer som styrs i grundvattnet och behov om eventuella åtgärder för att begränsa
spridningen. Arbetet kommer att starta hösten 2016.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2016-08-31
----Utdrag:
Miljö- och hälsoskyddsinspektören
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

_____________
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Markärenden - information
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning

Miljöchefen, bygglovarkitekten och administrativa chefen/sektorsekonomen
informerar i aktuella markärenden.
-----
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Delegationsärenden
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut enligt
följande:
-

Delegationslista miljöenheten, 2016-08-01-2016-08-31
Delegationsbeslut lägenhetsregister, 2016-08-01-2016-08-31
Delegationsbeslut arkitekten, 2016-08-01-2016-08-31
Delegationsbeslut byggnadsinspektören, 2016-08-01-2016-08-31
Delegationsbeslut bygglovarkitekten, 2016-08-01-2016-08-31
Bilaga
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Anmälningsärenden
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner anmälningsärenden enligt följande:
Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Dom 2016-08-29 gällande överklagat beslut om tillstånd till gruppstation för vindkraft
(vindkraftpark Lockarp, i Vetlanda och Eksjö kommuner). Mark- och miljödomstolen
avslår överklagandet. Dnr: 2013-0190.39
Dom 2016-08-16 beträffande utdömande av vite för avloppsanläggning på fastigheten
Stockeryd 3:7 i Eksjö kommun. Mark- och miljödomstolen förpliktigar om 5000 kr i
vite. Dnr: 2012-80.12
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Beslut 2016-07-21 gällande anmälan enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken avseende
nedläggning av vatten- och avloppsledningar i Försjön, Eksjö kommun.
Dnr: 2016-Sbn0056.3
Beslut 2016-08-02 angående ändring av byggnadsminne, byte av färgsättning och färgtyp
inom fastigheten Rektorn 1, Eksjö kommun. Länsstyrelsen avslår ansökan om byte av
färgsättning men lämnar tillstånd till byte av färgtyp på gårdshuset.
Dnr: 2016-000367
Beslut 2016-08-11 beträffande anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion enligt 12
kap. 9 § miljöbalken på fastigheten Ryningsholm 1:7, Eksjö kommun. Länsstyrelsen
medger beskogning av ca 0,28 hektar åkermark på fastigheten, i enlighet med anmälan.
Dnr: Postlista 2016-31
Beslut 2016-08-15 gällande bedömning av slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet
Stadsnära Fiske. Länsstyrelsen beslutar att delvis godkänna slutrapporten för
naturvårdsprojektet ”Stadsnära Fiske” samt att fastställa bidragets slutliga storlek till
28 100 kr. Länsstyrelsen begär återbetalning av förskottsutbetalat preliminärt bidrag på
6 100 kr. Dnr: 2010-0397.35
Beslut 2016-08-29 gällande samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) om
förläggning av kabel på fastigheten Hunsnäs 3:6 m.fl. i Eksjö kommun. Länsstyrelsen
förelägger Eksjö Energi att vidta vissa försiktighetsåtgärder för att minska risken för
negativ påverkan på natur- och kulturmiljön. Dnr: 2015-Sbn0051.7
Yttranden miljöenheten 2016-08-01-2016-08-31
Se bilaga.
Lantmäteriet
Lantmäteriet har översänt inkomna fastighetsbildningsärenden under perioden
2016-08-01-2016-08-31, se bilaga.
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Inbjudningar
Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att medge nämndens ledamöter och ersättare att närvara vid ”Tillgänglighet för alla?
Hur samverkar vi lokalt och tvärproffessionellt kring tillgänglighet?”, fredagen den 11
november kl. 13.00-16.15 på Eksjö Stadshotell. Inbjudan skickas ut separat, anmälan
sker individuellt. Samt
att informera ledamöter och ersättare om föreläsningen ”Den empatiske byråkraten”,
torsdagen den 15 september kl. 09.00-12.00 på Krusagården. Arvode ingår inte vid
denna sammankomst.
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