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SbN § 203 Gatukonst i Eksjö, förslag på att
frigöra ytor för konstnärer och intresserade medborgarförslag
Dnr 2016-Klk0111
Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att utreda och ta fram förslag på
lämpliga områden, omfattning och form för ett sådant projekt, samt ge
förslag på samarbetspartner för att driva ett sådant projekt, samt
att därmed förklara medborgarförslaget besvarat.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-03 att remittera redovisat
medborgarförslag till samhällsbyggnadsnämnden.
Erik Gieb, Eksjö, föreslår i rubricerat medborgarförslag att det behövs ett
samarbete mellan konstnärer och kommunen för att främja den lokala
konsten. Förslagsställaren framför att när detta samarbete saknas så skapas
något som av vissa anses som vandalism och klotter och av andra anses som
konst. Men graffiti behöver inte vara olagligt.
Förslagsställaren anser att utvalda ytor ska friges, som exempelvis elskåp,
lyktstolpar och andra ytor, där spraymålning är tillåtet genom avtal från
kommunen. Detta skulle inte bara motverka olagliga aktiviteter, utan även
skapa en mer intressant omgivning.
Vid dagens sammanträde informerar planarkitekten i ärendet. Förslaget är att
arbeta vidare med ärendet och göra en utredning för att ta fram lämpliga
områden och omfattning för ett sådant projekt. Vidare bör det bland annat
utredas förslag på form för ett sådant projekt och även förslag på lämplig
samarbetspartner.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från E Gieb, 2016-04-13
Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-21, § 99
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03, § 136
Tjänsteskrivelse, 2016-10-04
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_____________
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SbN § 204 Bevara lekplatsen vid
Skönbergavägen-Hagabergsvägen, Eksjö, samt
rusta upp befintlig fotbollsplan intill medborgarförslag
Dnr 2015-Klk0287
Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att låta lekplatsen vid Skönbergavägen-Hagabergsvägen stå kvar i befintligt
skick med undantaget att lekhuset rivs av säkerhetsskäl,
att fotbollsplan inte anläggs i området, utan i den nedre delen av lekplatsen
”Elefanten” på Liljeholmsvägen istället, samt
att notera att utebliven nedläggning av lekplatsen vid SkönbergavägenHagabergsvägen innebär att kommunen inte kommer att ha resurser för
planerad ytterligare upprustning av lekplatsen ”Elefanten” vid
Liljeholmsvägen, samt
att därmed förklara medborgarförslaget besvarat.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-26, § 367, att remittera rubricerat
medborgarförslag till kommunstyrelsen. Förslagsställarna efterfrågar i
rubricerat medborgarförslag att lekplatsen som är belägen mellan
Skönbergavägen-Hagabergsvägen ska få vara kvar, samt att den befintliga
fotbollsplanen intill rustas upp.
Skog & Park har tidigare fått i uppdrag att se över kommunens lekplatser.
Arbetet innebär inventering och säkerhetsanpassning, samt strategisk
planering för nybyggnad eller sammanslagningar. Under hösten 2015
aviserade Skog & Park att lekplatsen vid Hagabergsvägen–Skönbergavägen
skulle tas bort under våren 2016 och ersättas med en fotbollsplan eftersom
bedömningen var att skötselinsatsen är för stor i förhållande till hur väl
lekplatsen vid Hagabergsvägen används, och att lekplatsen även kräver ett
utökat underhållsarbete.
Synpunkter om att få behålla lekplatsen har därefter inkommit från
medborgare i samband med förslaget om att lägga ner lekplatsen.
Det har även inkommit ett annat medborgarförslag med önskemål om
upprustning och förbättring av en annan lekplats, kallad ”Elefanten”, vid
Liljeholmsvägen, Eksjö.
Justerandes sign
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Skog & Park har meddelat att det inte finns resurser för att tillgodose båda
förfrågningar, men redovisar förslag till beslut i tjänsteskrivelse, daterad
2016-10-04, som förhoppningsvis kan gynna barnen i båda områdena.
Förslaget innebär att lekplatsen vid Skönbergavägen-Hagabergsvägen får
fortsatt underhåll och skötsel av Skog & Park, men att lekhuset av
säkerhetsskäl tas bort. Vidare anläggs inte någon fotbollsplan i området. Vad
gäller lekplatsen ”Elefanten” vid Liljeholmsvägen så anläggs fotbollsplan i
nedre delen av området. Någon ytterligare upprustning av lekplatsen
”Elefanten” blir inte aktuellt, utan enbart ordinarie drift.
Samhällsbyggnadsnämnden diskuterar två olika förslag till beslut.
Beslutsförslag 1) Lekplatsen vid Skönbergavägen-Hagabergsvägen får vara
kvar i befintligt skick, med undantaget att lekhuset rivs av säkerhetsskäl.
Fotbollsplan anläggs inte i området.
Beslutsförslag 2) Lekplatsen vid Skönbergavägen-Hagabergsvägen tas bort
och ersätts med en fotbollsplan.
Ordförande Mats Danielson (M) ställer proposition på förslagen och finner
att nämnden beslutar enligt beslutsförslag 1.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från C Weiss och J Ekwall, Eksjö, 2015-11-24
Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 § 367, 2016-05-19, § 111
Tjänsteskrivelse parkförman, 2016-03-21
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef emeritus, 2016-04-11
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-04-13, § 95
Skrivelse med synpunkter från C Weiss och J Ekwall, 2016-05-02
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03, § 116
Kommunfullmäktiges beslut 2016-05-19, § 111
Tjänsteskrivelse parkförman, 2016-06-14
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-06-15, § 156
Tjänsteskrivelse parkförman, 2016-10-04
_____________
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Förslagsställarna (missiv)
Parkförman
Stadsträdgårdsmästaren
Samhällsbyggnadschefen
Akten
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SbN § 205 Upprustning och förbättring av
lekplatsen ”Elefanten”, Västra Brudbadet,
Eksjö - medborgarförslag
Dnr 2016-Klk0141
Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fotbollsplan anläggs i den nedre delen av lekplatsen ”Elefanten” vid
Liljeholmsvägen, samt
att notera att på grund av utebliven planerad nedläggning av lekplatsen vid
Skönbergavägen-Hagabergsvägen så saknas resurser för planerad ytterligare
upprustning av lekplatsen ”Elefanten” vid Liljeholmsvägen, förutom de
förbättringar som är tilltänkta för ordinarie drift, samt
att därmed förklara medborgarförslaget besvarat.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-21, § 153, att remittera rubricerat
medborgarförslag till kommunstyrelsen.
Familjen Hjälmdahl, Eksjö, framför i medborgarförslag, daterat 2016-05-29,
att de önskar att kommunen ska satsa på lekplatsen ”Elefanten” som är
belägen vid Liljeholmsvägen, Eksjö. Förslagsställarna framför att lekplatsen är
vackert belägen och inbjuder till lek för stora och små under alla årstider.
Lekplatsen är centralt belägen i Västra Brudbadet och omgiven av cykelvägar,
vilket gör att barn kan ta sig till och från lekplatsen utan stora risker.
Förslagsställarna har lämnat in drygt 170 namnunderskrifter, där samtliga vill
att kommunen satsar på lekplatsen ”Elefanten”.
Skog & Park har tidigare fått i uppdrag att se över kommunens lekplatser.
Arbetet innebär inventering och säkerhetsanpassning samt strategisk
planering för nybyggnad eller sammanslagningar. Ett tidigare förslag i denna
översyn från Skog & Park var att lekplatsen vid SkönbergavägenHagabergsvägen skulle läggas ner och ersättas med en fotbollsplan, och att
lekplatsen ”Elefanten” vid Liljeholmsvägen skulle rustas upp.
Därefter har det inkommit ett annat medborgarförslag om att lekplatsen vid
Skönbergavägen-Hagabergsvägen ska få vara kvar samt att befintlig
fotbollsplan intill ska rustas upp.
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Skog & Park har meddelat att det inte finns resurser för att tillgodose båda
förfrågningar, men redovisar förslag till beslut i tjänsteskrivelse av
parkförman, daterad 2016-10-04, som förhoppningsvis kan gynna barnen i
båda områdena.
Förslaget innebär att en fotbollsplan anläggs vid lekplatsen ”Elefanten”,
Liljeholmsvägen, i nedre delen av området. Någon ytterligare upprustning av
lekplatsen ”Elefanten” blir inte aktuellt, utan enbart ordinarie drift.
Gällande lekplatsen vid Skönbergavägen-Hagabergsvägen så får den fortsatt
underhåll och skötsel av Skog & Park, men någon fotbollsplan anläggs inte i
det området.
Samhällsbyggnadsnämnden diskuterar två olika förslag till beslut.
Beslutsförslag 1) Lekplatsen ”Elefanten” på Liljeholmsvägen utrustas med en
fotbollsplan i nedre delen av lekplatsen. På grund av utebliven planerad
nedläggning av lekplatsen vid Skönbergavägen-Hagabergsvägen så saknas
resurser för ytterligare upprustning av lekplatsen ”Elefanten”, förutom de
förbättringar som är tilltänkta för ordinarie drift.
Beslutsförslag 2) Lekplatsen ”Elefanten” på Liljeholmsvägen rustas upp och
utökas.
Ordförande Mats Danielson (M) ställer proposition på förslagen och finner
att nämnden beslutar enligt beslutsförslag 1.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från familjen Hjälmdahl, Eksjö, 2016-05-29
Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-21, § 153
Tjänsteskrivelse parkförman, 2016-10-04
_____________
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Förslagsställarna (missiv)
Parkförman
Stadsträdgårdsmästaren
Samhällsbyggnadschefen
Akten
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Utdragsbestyrkande
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SbN § 206 Verksamhetsområde vatten och
avlopp, Spilhammar
Dnr 2016-Sbn0022
Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) fastställa
verksamhetsområdet för vatten och avlopp vid Spilhammar enligt upprättat
förslag.
Ärendebeskrivning
Enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), 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,
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsområdet genom en allmän vatten- och avloppsanläggning (VA).
Tillsynsmyndighetens bedömning är att det utifrån lagstiftingen är rimligt att
anse att Spilhammarområdet omfattas av 6 § LAV.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i mars 2016 att uttala att nämnden
anser att förutsättningarna i 6 § LAV om verksamhetsområde för
vattentjänster inom Spilhammarområdet i Mariannelund genom en allmän
VA-anläggning, är uppfyllda, och bör ordnas inom snar framtid, och
remitterade ärendet till Eksjö Energi AB för yttrande och förslag till
avgränsning av verksamhetsområdet.
Styrelsen för Eksjö Energi AB beslutade 2016-09-27, § 32, att
verksamhetsområde Spilhammar föreslås till kommunfullmäktige enligt
framlagd karta.
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Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-03-16, § 75
Yttrande från Eksjö Energi, 2016-04-26
Beslut från styrelsen för Eksjö Energi AB, 2016-05-02, § 16
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-05-18, § 122
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-07, § 163
Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-21, § 138
Beslut från styrelsen för Eksjö Energi AB, 2016-09-27, § 32
Karta Verksamhetsområde Spilhammar, 2015-11-17
_____________
Utdrag:

Kommunstyrelsen
VA-chefen Eksjö Energi
Samhällsbyggnadschefen
Miljöenheten
Akten
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SbN § 207 Budgetuppföljning 2016-09-30
Dnr 2016-Sbn0018
Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lämnad rapport.
Ärendebeskrivning
Sektorsekonomen redogör för samhällsbyggnadssektorns
budgetuppföljning 2016-09-30.
Sektorns driftutfall efter september månad är 28 481 tkr, vilket motsvarar
71 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 75 procent.
Helårsprognosen för driften är 40 490 tkr, vilket motsvarar en negativ
avvikelse mot budget med 588 tkr.
Sektorns investeringsutfall efter september månad är 28 904 tkr vilket
motsvarar 192 procent av helårsbudgeten.
Helårsprognosen för investeringarna är 39 564 tkr, vilket motsvarar en
negativ avvikelse mot budget med 15 726 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 2016-09-30
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Sektorsekonomen
Akten
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SbN § 208 Sammanträdesplan 2017
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att fastställa sammanträdesdagar för samhällsbyggnadsnämnden 2017 enligt
upprättat förslag.
Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdesdagar 2017:
Onsdag 18 januari
Onsdag 15 februari
Onsdag 15 mars
Onsdag 12 april
Onsdag 17 maj
Onsdag 14 juni
Onsdag 16 augusti
Onsdag 13 september
OBS! Torsdag 12 oktober
Onsdag 15 november
Onsdag 13 december
Sammanträdesrum: Lokal ”Garvaren”, samhällsbyggnadssektorn.
Beslutsunderlag
Förslag sammanträdestider SbN 2017
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SbN § 209 Detaljplan kvarteret Smultronet m.fl.
Dnr 2016-000469
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till detaljplan för samråd enligt 5 kap. 11 §
plan- och bygglagen (2010:900).
Ärendebeskrivning
Kvarteret Smultronet är beläget i bostadsområdet Kvarnarp, Eksjö. Syftet
med att upprätta ny detaljplan är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av
villor inom nuvarande bostadskvarter.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-09-14, § 194, att uppdra åt
samhällsbyggnadssektorn att upprätta ny detaljplan för kvarteret Smultronet
med flera i Eksjö stad.
Vid dagens sammanträde presenterar planarkitekten samrådshandlingar för
detaljplanen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-09-06
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-09-14, § 194
Plan- och genomförandebeskrivning, 2016-10-12
Behovsbedömning, 2016-10-12
Samrådskarta, 2016-10-12
Utdrag:

Planarkitekten
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SbN § 210 Framtida planområden - information
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Planarkitekten informerar om tänkbara framtida planområden i Eksjö
kommun.
_____________
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SbN § 211 Strategi för bredbandsutbyggnad
Dnr 2016-Sbn0067
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
2009 antog Sverige en bredbandsstrategi som hade det övergripande målet att
Sverige skulle ha bredband i världsklass. Bakgrunden var att genom hög
användning av IT och internet skulle både tillväxten, konkurrenskraften och
innovationsförmågan i Sverige öka. Strategin har målet att 90 procent av
landets befolkning och arbetstillfällen ska ha tillgång till ett snabbt
bredband med en hastighet på 100 Mbit/s år 2020.
Vid dagens sammanträde informerar IT-chefen, Eksjö Energi Elit AB, om
arbetet med bredbandsutbyggnaden och framtagandet av ett
strategidokument.
_____________
Utdrag:

IT-chefen Eksjö Energi Elit AB
Samhällsbyggnadschefen
Akten
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SbN § 212 Gång- och cykelplan
Dnr 2016-000511
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att uppdra åt samhällsbyggnadssektorn att upprätta förslag till gång- och
cykelplan.
Ärendebeskrivning
Syftet med en ny gång- och cykelplan är att ta fram en strategi och
handlingsplan för gång och cykling i Eksjö kommun. Tanken är en plan som
är uppdelad i två huvuddokument, där den strategiska delen visar visioner,
inspiration och förslag till åtgärder. Handlingsplanen är mer specifik och visar
på vilka platser och områden som behöver åtgärdas, samt innehåller en
prioritetsordning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-10-04
Utdrag:

Planarkitekten
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

_____________

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-10-12

19 (38)

SbN § 213 Klimatklivet, ansökan om bidrag för
laddinfrastruktur - information
Dnr 2016-Sbn0066
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Satsningen ”Klimatklivet” är en del av den statsbudget som riksdagen
beslutat om för 2016. Naturvårdsverket ska i samverkan med andra centrala
myndigheter och länsstyrelserna ge stöd till lokala klimatinvesteringar.
Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå. De investerade medlen ska
ge största möjliga klimatnytta och det huvudsakliga syftet är att minska
växthusgasutsläppen.
Vid dagens sammanträde informerar energi- och miljömålshandläggaren om
kommunens ansökan om stöd, som avser laddinfrastruktur.
_____________
Utdrag:

Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-10-12
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SbN § 214 Vattnets miljömål, åtgärdsprogram
2017-2021 - information
Dnr 2016-Sbn0017
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har regeringens uppdrag, att i samverkan med länets aktörer,
utveckla regionala åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen.
Länsstyrelsen översände 2016-02-24 remissen ”Vattnets miljömål,
åtgärdsprogram 2017-2021”. Remissförslaget innehöll 34 åtgärder, där
länsstyrelsen föreslås vara ansvarig för 25 åtgärder och kommunerna för 15.
Övriga aktörer som är ansvariga för någon eller några åtgärder är
Skogsstyrelsen, Smålands Turism Hushållningssällskapet, LRF, Region
Jönköpings län och Trafikverket Syd.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-03, § 127, att avge yttrande enligt
upprättat förslag på remissen. Yttrandet togs fram i samarbete med
miljöchefen och VA-chefen. Av yttrandet framgick bland annat att Eksjö
kommun saknar resurser för kommunal VA-rådgivare, att den VA-plan som
finns håller på att revideras, att tillsyn av ledningsnätet planeras, och att
beredskapsplaner ska tas fram.
Länsstyrelsen har därefter översänt dokumentet ”Vattnets miljömål – Efter
remissen, förankringsrunda”. Kommunens energi- och miljömålshandläggare
har skickat in svar på länsstyrelsens förankringsrunda, som redovisas vid
dagens sammanträde.
Sammanfattningsvis har kommunen valt att ändra sitt ställningstagande på två
punkter. Det ena gäller ”Ingen övergödning, åtgärd 12, restaurering av
övergödda sjöar eller vattendrag.” Här har kommunen valt att säga nej,
eftersom åtagandet blir för stort för kommunen än vad som framgick först,
men har meddelat att kommunen gärna deltar i ett samarbete kring frågan.
Nästa punkt som kommunen ändrar ställning till är ”Grundvatten av god
kvalitet, åtgärd 4, underlag för prioritering av förorenade områden utifrån
grundvattenförekomst”. Här har kommunen efterfrågat vem som är ansvarig
för åtgärden eftersom det var oklart vid första omgången, varvid länsstyrelsen
har svarat att kommunen är ansvarig aktör. Kommunen har därefter ändrat
sitt ställningstagande till ett ja för att genomföra åtgärden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-10-12

21 (38)

Beslutsunderlag
Remiss Vattnets miljömål, åtgärdsprogram 2017-2021, 2016-02-24
Förslag till yttrande, 2016-04-07
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-04-13, § 99
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-03, § 127
Vattnets miljömål – Efter remissen, förankringsrunda, inkom 2016-09-21
Tjänsteskrivelse 2016-10-12
_____________
Utdrag:

Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-10-12

22 (38)

SbN § 215 Edshults-Sjöarp 1:13,
strandskyddsdispens, nybyggnad av gäststuga
Dnr 2016-000486
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att, med hänvisning till nedanstående, medge dispens från
strandskyddsbestämmelserna i 7 kapitlet 15 § miljöbalken med det särskilda
skälet, enligt 18 c § punkt 1 miljöbalken, att det planerade komplementbostadshuset kommer att uppföras i ett område som redan har tagits i
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Utöver den på kartan markerade tomtplatsen får ytterligare mark inte tas i
anspråk som tomt.
Övriga upplysningar

Enligt 7 kapitlet 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.
Ärendebeskrivning
En ansökan om strandskyddsdispens för att få uppföra ett så kallat
”Attefalls”-komplementbostadshus på fastigheten Edshults-Sjöarp 1:13 har
inkommit. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför
sammanhållen bebyggelse. Fastigheten består av ett fritidshus och ett par
mindre byggnader varav en är vedbod och en är en friggebod. Fastigheten
ligger vid sjön Solgens sydöstra strandremsa.
Vedboden är gammal och börjar bli i dåligt skick. Tanken är att den gamla
vedboden ska rivas och ersättas av ett komplementbostadshus på samma
plats. Strandskydd råder på hela fastigheten.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för
djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kapitlet 13 § miljöbalken. Om det
finns särskilda skäl och om dispens är förenligt med strandskyddets syfte kan
strandskyddsdispens medges. Bestämmelserna anger sex särskilda skäl som
kan möjliggöra dispens, 7 kapitlet 18 c-d och 26 §§ miljöbalken.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-10-12

23 (38)

Enligt 9 kapitlet 4a krävs det inte bygglov för att, i omedelbar närhet till ett
enbostadshus uppföra ett komplementbostadshus. Åtgärden får vidtas
närmare tomtgräns än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det. Det
är byggherrens ansvar att höra berörd granne.
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 komplementbostadshuset kommer att uppföras i ett område som
redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften. Utöver den på kartan markerade tomtplatsen får
ytterligare mark inte tas i anspråk som tomt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-09-26
_____________
Utdrag:

Länsstyrelsen
Sökanden
Bygglovarkitekten
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-10-12

24 (38)

SbN § 216 XXX – ändring av beslut
Dnr 2015-000377
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att, med hänvisning till nedanstående återkalla föreläggandet från 2016-03-16,
SbN § 86, och
att enligt 11 kapitlet § 42 plan- och bygglagen anmäla återkallelsen till
inskrivningsmyndigheten, samt
att enligt 11 kapitlet 19 § plan- och bygglagen, förelägga fastighetsägaren
XXX, XXX, att inom 2 månader från delfåendet av detta beslut ha reparerat
taket och plockat bort skräp från tomten och att inom 5 år från delfåendet av
detta beslut ha rivit ut det som är skadat i huset och återställt det i vårdat
skick.
Dessa beslut gäller omedelbart enligt 11 kapitlet 38 § plan- och bygglagen
trots att besluten inte har vunnit laga kraft.
Besvärshänvisning enligt bilaga.
Ärendebeskrivning
I augusti 2015 kom det in en anmälan om att bostadshuset på fastigheten
XXX är i mycket dåligt skick och att fastighetsägaren verkar ha övergivit
huset. Tomten håller på att växa igen.
Bostadshuset eldhärjades 2012. Branden orsakade ett stort hål i taket som
sedan täcktes med en presenning. Efter några år gick presenningen sönder
och väder och vind gjorde åverkan på huset.
Enligt Plan- och bygglagen 8 kapitlet 15 § är fastighetsägaren skyldig att
underhålla sin fastighet, det innebär att den ska hållas i vårdat skick och
skötas så att inte olycksfall kan ske och så att inte olägenheter för
omgivningen eller för trafiken kan uppkomma.
Enligt samhällsbyggnadsnämndens bedömning av förhållandena på platsen
uppfyllde inte byggnaden kraven i plan- och bygglagens (PBL) 8 kapitel 15 §,
och behövde därför åtgärdas. En begäran om åtgärd senast den 30 november
2015 skickades till fastighetsägaren. Åtgärderna bestod i att få fastigheten i
vårdat skick på så sätt att klippa gräs, reparera taket och reparera entrédörr.
XXX. Byggnaden såg fortfarande ovårdad ut. Samhällsbyggnadsnämnden
beslutade 2015-12-16, § 325, att enligt Plan- och bygglagen 11 kapitlet 18 §
låta en sakkunnig utreda behovet av underhållsåtgärder eller om rivning
förelåg.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-10-12

25 (38)

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-03-16, § 86, efter ett utlåtande
från en sakkunnig att förelägga fastighetsägaren att inom 6 månader från
delfåendet av beslutet riva enbostadshuset och forsla bort byggnadsmassorna.
Marken skulle jämnas ut och hållas i vårdat skick. Fastighetsägaren tog emot
beslutet 2016-04-16. I september 2016 får fastigheten en ny ägare. Den nya
ägaren vill rusta upp huset och göra iordning det till sin bostad.
Fastighetsägaren ska göra det mesta själv och kommer att lämna in en
anmälan för att rusta upp huset. Fastighetsägaren kommer även att anmäla en
kontrollansvarig för projektet. För att kunna rusta upp huset krävs att det
tidigare beslutet om rivning återkallas och att ett nytt beslut tas om
åtgärdande istället.
En rimlig åtgärd torde vara att reparera taket och göra iordning tomten så att
den blir i vårdat skick, och sedan börja rivning av dåligt material och
upprustning inomhus.
Med hänvisning till ovanstående föreslår bygglovarkitekten att
samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återkalla föreläggandet från 2016-0316, SbN § 86, och att enligt 11 kapitlet § 42 plan- och bygglagen anmäla
återkallelsen till inskrivningsmyndigheten.
Vidare föreslår bygglovarkitekten att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
enligt 11 kapitlet 19 § plan- och bygglagen, förelägga fastighetsägaren XXX
med personnummer XXX, att inom 2 månader från delfåendet av detta
beslut ha reparerat taket och plockat bort skräp från tomten och att inom 5 år
från delfåendet av detta beslut ha rivit ut det som är skadat i huset återställt
det i vårdat skick.
Dessa beslut gäller omedelbart enligt 11 kap. 38 § plan- och bygglagen trots
att besluten inte har vunnit laga kraft.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-10-10

_____________

Utdrag:

Inskrivningsmyndigheten
Fastighetsägaren (rek+mottagningsbevis, besvärshänvisning)
Bygglovarkitekten
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-10-12
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SbN § 217 Nödjehult 4:6, bygglov nybyggnad
av enbostadshus
Dnr 2016-000462
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att, med hänvisning till nedanstående, och till bestämmelserna i 9 kapitlet 31
§ plan- och bygglagen, bevilja bygglov i enlighet med 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 har inkommit gällande återuppförande av ett
brandhärjat enbostadshus på fastigheten Nödjehult 4:6.
Den aktuella fastigheten ligger norr om riksväg 40, cirka 14 km från Eksjö
mot Mariannelund. Fastigheten ligger i anslutning till ytterligare 7-10
bostadsfastigheter. Det planerade bostadshuset kommer precis som det
brandhärjade huset att uppföras i ett plan. Byggnaden kommer att förses med
ett uterum som uppgår till 31 kvm på gaveln. Denna yta har tillkommit i
jämförelse med det gamla huset.
Placeringen och utformningen strider inte mot kommunens översiktsplan och
uppfyller tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kapitlet plan- och bygglagen.
Vatten- och avlopp kopplas till befintliga anläggningar som uppfyller gällande
krav. I övrigt är förhållandena desamma som tidigare.
Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig över det planerade bostadshuset
men har inte haft något att invända. Kontrollansvarig är utsedd för projektet.
Med hänvisning till ovanstående och till bestämmelserna i 9 kapitlet 31 §
plan- och bygglagen föreslår bygglovarkitekten att samhällsbyggnadsnämnden
ger bygglov i enlighet med ansökan.
Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande, 2016-09-26
Utdrag:

Sökande
Bygglovarkitekten
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

_____________

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-10-12
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SbN § 218 Skäggaskögle 1:4, bygglov,
nybyggnad av enbostadshus
Dnr 2016-000457
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att med hänvisning till nedanstående, och till bestämmelserna i 9 kapitlet 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
En ansökan om att få bygga ett nytt bostadshus på fastigheten Skäggaskögle
1:4 har inkommit. På platsen har det stått ett litet bostadshus som varit
förfallet. Tomten består av en gammal uppvuxen trädgård med lönnträd vid
entréstolpar och en gammal syrenberså. Huset kommer att placeras på en
liten kulle med utsikt över åkrar och ängsmarker.
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. Byggnadens utformning kommer att passa väl in i landskapsbilden.
Det tidigare huset har inte haft vatten eller avlopp indraget. Miljöenheten har
vid okulär besiktning gjort bedömningen att det borde vara möjligt att
anordna vatten och avlopp på fastigheten. En ny brunn kommer att borras.
Kontrollansvarig för projektet har utsetts. Grannar har hörts men 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.
Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande, 2016-09-26

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-10-12
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_____________
Utdrag:

Sökanden
Bygglovarkitekten
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-10-12

29 (38)

SbN § 219 Upphävande av och nya lokala
trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på
Spilhammarvägen
Dnr 2016-000505
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att upphäva de lokala trafikföreskrifterna 0686 2012:0037 om
hastighetsbegränsning på Spilhammarvägen som registrerats med beslut om
upphörande med ikraftträdande 2016-10-24, samt
att anta de lokala trafikföreskrifterna 0686 2016:0021 avseende
hastighetsbegränsning på Spilhammarvägen, som bifogas, med ikraftträdande
2016-10-24.
Ärendebeskrivning
Under hösten 2016 färdigställs ny infart till Spilhammar från väg 40, och
nuvarande infart kommer att utgå. Detta medför att nuvarande lokala
trafikföreskrifter behöver upphävas och ersättas av nya.
Polismyndigheten och trafikverket har meddelat att de inte har något att
invända mot detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-09-23
Eksjö kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på
Spilhammarvägen i Mariannelund, 0686 2016:0021
_____________
Utdrag:

Polismyndigheten
Trafikingenjören
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-10-12
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SbN § 220 Begäran om hastighetsbegränsning
på väg 134, Kålshester, Eksjö kommun
Dnr 2016-Sbn0065
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att avge yttrande enligt följande:
att tillstyrka att länsstyrelsen låter utföra en trafikmätning inom det aktuella
området och med detta som underlag genom yttrande från trafikverket och
polismyndigheten gemensamt bedöma behovet av en hastighetsbegränsning,
samt
att i övrigt inte ha något att erinra till länsstyrelsens slutliga ställningstagande.
Ärendebeskrivning
Boende i Kålshester har i skrivelse till länsstyrelsen undrat över möjligheten
att från länsstyrelsens och trafikverkets sida få hjälp med att se över
säkerheten och hastigheten genom Kålshester. Avsändaren till skrivelsen
påtalar att många boende i byn upplever att rådande hasighetsbegränsning till
80 km/timme genom byn inte efterlevs. Länsstyrelsen har svarat att de endast
kan pröva begäran om sänkt hastighet och att vad gäller fartkameror eller
trafiksäkerhet så ligger ansvaret hos trafikverket. Vidare framför länsstyrelsen
att om det råder höga hastigheter genom byn så är det även en polisiär fråga.
Trafikingenjören framför i tjänsteskrivelse, daterad 2016-09-28, att åtgärder i
syfte att stärka och förbättra trafiksäkerheten har skett genom utmärkning
med vägmärke (A18) ”Varning för ridande” samt att lokaliseringsmärke med
texten ”Ridskola” har satts upp i anslutning till infart till ridanläggningen.
Dessa åtgärder genomfördes innan begäran om hastighetsbegränsning inkom
till länsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande, 2016-09-28
Utdrag:

Länsstyrelsen
Trafikverket
Polismyndigheten
Trafikingenjören
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

_____________

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2016-10-12

31 (38)

SbN § 221 XXX i Eksjö kommun, uppgifter om
radonmätningar
Dnr 2014-455.14
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att, med stöd av miljöbalken (1998:808) 26 kap. 21 och 14 §§ och 9 kap. 9 §,
samt med hänvisning till 26 kap. 22 § förelägga XXX (XXX) att:
1. vid vite av 1 000 kr, senast tre veckor efter delgivningen av detta beslut,
inkomma med plan för radonmätning på fastigheten XXX.
2. vid vite av 3000 kr, senast åtta månader efter delgivningen av detta beslut,
ha genomfört mätning av radongas i lägenheter på fastigheten XXX i
enlighet med inskickad radonplan, samt skriftligen redovisa rapporter
med resultat av radongasmätningar i denna fastighet.
Mätningar ska uppfylla Strålsäkerhetsmyndighetens ”Mätning av radon i
bostäder - metodbeskrivning” (april 2013). Metodbeskrivningen finns att läsa
på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida www.stralsakerhetsmyndigheten.se.
Besvärshänvisning enligt bilaga.
Ärendebeskrivning
Tillstånds- och myndighetsnämnden (tillsynsmyndigheten) skickade 2013 ut
en skrivelse med uppmaning att undersöka radon i flerfamiljshus i enlighet
med Strålsäkerhetsmyndighetens ”Mätning av radon i bostäder metodbeskrivning” (april 2013) till ägare av flerfamiljshus i Eksjö kommun.
Folkhälsomyndigheten har fastställt riktvärdet för radon i befintliga bostäder
och i skolor, förskolor och offentliga lokaler till 200 Bq/m3 luft. Då
riktvärdet överskrids anses det utgöra olägenhet för människors hälsa.
Trots påminnelser och tidigare delegationsbeslut om föreläggande med vite
(dnr 2014-455.4) har inga eller otillräckliga uppgifter kommit in till
tillsynsmyndigheten gällande fastigheten XXX.
Bedömning
Tillsynsmyndigheten kan enligt 26 kap 21 och 22 §§ i miljöbalken förelägga
den som upplåter en byggnad för bostäder, att till myndigheten lämna de
uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen och denne är även skyldig
att utföra och bekosta undersökningar.
Enligt 14 § i samma kapitel får ett beslut om föreläggande förenas med vite.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Med hänvisning till ovanstående anser tillsynsmyndigheten att inga eller
otillräckliga uppgifter och handlingar har lämnats in för bedömning om risk
för olägenhet föreligger. Föreläggande med vite bedöms vara nödvändigt,
eftersom efterfrågande uppgifterna inte inlämnats till tillsynsmyndigheten
trots påminnelse och tidigare beslut.
Information
Enligt 16 § i av kommunfullmäktige beslutad taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område i Eksjö kommun (Kf § 87, 2008-06-17) ska
timavgift tas ut för tillsyn. Av 7 § framgår att timavgift ska tas ut för varje
halv timme nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses den
sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning
av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter,
inspektioner och kontroller, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning
och beslut.
Handläggningsavgiften för 2014 har i beslut av tillstånds- och
myndighetsnämnden fastställts till 800 kronor per timme (TMn § 194, 201312-04).
Beslut om avgift fattas i separat beslut.
Detta beslut kan överklagas enligt anvisningar som bifogas nämndens beslut.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut, 2016-10-05

_____________

Utdrag:

Fastighetsägaren (rek+mottagningsbevis, besvärshänvisning)
Akten
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SbN § 222 XXX, Eksjö kommun, uppgifter om
radonmätningar
Dnr 2014-456.14
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att, med stöd av miljöbalken (1998:808) 26 kap. 21 och 14 §§ och 9 kap. 9 §
samt med hänvisning till 26 kap. 22 § förelägga XXX (XXX) att:
1. vid vite av 1 000 kr, senast tre veckor efter delgivningen av detta beslut,
inkomma med plan för radonmätning på fastigheten XXX.
2. vid vite av 3000 kr, senast åtta månader efter delgivningen av detta beslut,
ha genomfört mätning av radongas i lägenheter på fastigheten XXX i
enlighet med inskickad radonplan, samt skriftligen redovisa rapporter
med resultat av radongasmätningar i denna fastighet.
Mätningar ska uppfylla Strålsäkerhetsmyndighetens ”Mätning av radon i
bostäder - metodbeskrivning” (april 2013). Metodbeskrivningen finns att läsa
på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida www.stralsakerhetsmyndigheten.se.
Besvärshänvisning enligt bilaga.
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Tillstånds- och myndighetsnämnden (tillsynsmyndigheten) skickade 2013 ut
en skrivelse med uppmaning att undersöka radon i flerfamiljshus i enlighet
med Strålsäkerhetsmyndighetens ”Mätning av radon i bostäder metodbeskrivning” (april 2013) till ägare av flerfamiljshus i Eksjö kommun.
Folkhälsomyndigheten har fastställt riktvärdet för radon i befintliga bostäder
och i skolor, förskolor och offentliga lokaler till 200 Bq/m3 luft. Då
riktvärdet överskrids anses det utgöra olägenhet för människors hälsa.
Trots påminnelser och tidigare delegationsbeslut om föreläggande med vite
(dnr 2014-456.4) har inga eller otillräckliga uppgifter kommit in till
tillsynsmyndigheten gällande fastigheten XXX.
Bedömning
Tillsynsmyndigheten kan enligt 26 kap 21 och 22 §§ i miljöbalken förelägga
den som upplåter en byggnad för bostäder, att till myndigheten lämna de
uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen och denne är även skyldig
att utföra och bekosta undersökningar.
Enligt 14 § i samma kapitel får ett beslut om föreläggande förenas med vite.
Justerandes sign
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Med hänvisning till ovanstående anser tillsynsmyndigheten att inga eller
otillräckliga uppgifter och handlingar har lämnats in för bedömning om risk
för olägenhet föreligger. Föreläggande med vite bedöms vara nödvändigt,
eftersom efterfrågande uppgifterna inte inlämnats till tillsynsmyndigheten
trots påminnelse och tidigare beslut.
Information
Enligt 16 § i av kommunfullmäktige beslutad taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område i Eksjö kommun (Kf § 87, 2008-06-17) ska
timavgift tas ut för tillsyn. Av 7 § framgår att timavgift ska tas ut för varje
halv timme nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses den
sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning
av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter,
inspektioner och kontroller, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning
och beslut.
Handläggningsavgiften för 2014 har i beslut av tillstånds- och
myndighetsnämnden fastställts till 800 kronor per timme (TMn § 194, 201312-04).
Beslut om avgift fattas i separat beslut.
Detta beslut kan överklagas enligt anvisningar som bifogas nämndens beslut.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut, 2016-10-05

_____________

Utdrag:

Fastighetsägaren (rek+mottagningsbevis, besvärshänvisning)
Akten
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Utdragsbestyrkande
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SbN § 223 Markärenden - information
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att notera informationen.
Ärendebeskrivning
Mät- och exploateringschefen informerar i aktuella markärenden.
-----

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SbN § 224 Redovisning av delegationsbeslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut
enligt följande:
-

Delegationsbeslut miljöenheten, 2016-09-01-2016-09-30
Delegationsbeslut trafikingenjören, 2016-08-10-2016-09-26
Delegationsbeslut bygglovarkitekten, 2016-09-01-2016-09-30
Delegationsbeslut byggnadsinspektören, 2016-09-01-2016-09-30
Bilaga

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SbN § 225 Anmälningsärenden
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner anmälningsärenden enligt följande:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Beslut 2016-09-06 om fornlämningsförklaring, tillfälliga arbetsidentiteter 33:1
och 33:2, 56:1 och 56:2 och 60:1 och 60:2, kolarbottnar och kolarkojor, på
fastigheterna Passamålen 1:3 och Västra Ekås 1:10, Ingatorp socken, Eksjö
kommun. Dnr: 2014-0469.92
Beslut 2016-09-06 om förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. Restaurering av
sticktak på tre ekonomibyggnader på Augustagården, Näs 1:8, Ingatorps
socken, Eksjö kommun.
Lantmäteriet
Lantmäteriet har översänt inkomna fastighetsbildningsärenden under
perioden 2016-09-01-2016-09-30, se bilaga.
_____________
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SbN § 226 Inbjudningar
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att medge presidiet samt oppositionens förste namn möjligheten att delta på
presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnden 3-4 april 2017 i Stockholm.
_____________
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