
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-02-19

Sammanträde med Samhällsbyggnadsberedningen

Plats och tid Sammanträdesrum Garvaren kl. 08.00-11.00

Beslutande
Ledamöter Anders Gustafsson (M) ordförande

Karin Eriksson (C) vice ordförande
Bertil Granman (S) andre vice ordförande
Johan Starck (S) 
Tommy Ingvarsson (C)
Urban Svensson (SD)
Ronnie Gustafsson (M)

 

Övriga närvarande 
Ersättare Alf Nordell (S) ej tjänstgörande ersättare, Rozita Hedqvist (S) ej 

tjänstgörande ersättare, Gunnar Svensson (KD) ej tjänstgörande 
ersättare, Sven-Olof Lindahl (L) ej tjänstgörande ersättare, Eva 
Ekenberg (MP) ej tjänstgörande ersättare.

Tjänstemän Maria Axelsson, sekreterare, Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef, Monica Kollberg, 
miljöchef, § 5, Ingvar Lundquist, mät- och exploateringschef, §§ 5, 6, Malin Larsson, plan- 
och byggchef, § 5, Lise Rundén, sektorsekonom, § 3, 5.
 

Utses att justera Ronnie Gustafsson (M)

Justeringens plats  2020-02-26, kl. 13.00, förvaltningshuset Paragrafer 1-9
och tid

Underskrifter                    
Sekreterare   ……………………………………………  

Maria Axelsson

Ordförande   ……………………………………………
Anders Gustafsson

Justerande   …………………………………………….
Ronnie Gustafsson (M)
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsberedningen 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Samhällsbyggnadsberedningen

Sammanträdesdatum 2020-02-19

Förvaringsplats 
för protokollet Samhällsbyggnadssektorn

Datum då anslag 2020-02-26 Datum då anslag 2020-03-23
publiceras tas bort

Underskrift ……………………………………………
Maria Axelsson
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsberedningen 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Upprop

Val av justerare

§ 1 Godkännande av föredragningslista 4

§ 2 Gatubelysning på cykelväg - medborgarförslag 2020/7 5

§ 3 Bokslut samhällsbyggnadssektorn 2019 2019/23 6

§ 4 Rapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av 
åtgärdsprogrammet 2016-2021 

2017/88 7

§ 5 Verksamhetsplan samhällsbyggnadssektorn 2020/6 8 
- 
9

§ 6 Information från sektorschef 10

§ 7 Extra-ärende: Hantering av insatser och vinstmedel från 
kommunens skog

11

§ 8 Redovisning av delegationsärenden 12

§ 9 Anmälningsärenden 13
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EKSJÖ KOMMUN

Samhällsbyggnadsberedningen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-02-19

SBB § 1 Godkännande av föredragningslistan

Beslut 
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar 

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida med tillägget av extraärendet 
”Hantering av insatser och vinstmedel från kommunens skog”, initierat av Tommy 
Ingvarsson (C).
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsberedningen 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SBB § 2 Gatubelysning på cykelväg - 
medborgarförslag
Dnr Sbn 2020/7

Beslut 
Samhällsbyggnadsberedningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-26, § 356, att remittera rubricerat 
medborgarförslag till samhällsbyggnadsnämnden med återredovisning till 
kommunfullmäktige 2020-04-23.

Förslagsställaren framför att cykelvägen mellan Klosterstigen och Munkastigen 
helt saknar belysning och att det under höst- och vintermånaderna är så mörkt att 
man inte ser en halvmeter framför sig. Barn, vuxna och äldre går, springer och 
cyklar på denna cykelväg och risken är att det händer något snart om det inte 
tillkommer belysning.

Gång- och cykelvägen som förslaget berör ligger inom fastigheten Morkullan 11 i 
Eksjö som ägs av föreningen Hsb Brf Grevhagen i Eksjö. Frågor om förbättringar 
inom privata fastigheter hanteras av fastighetsägaren. Eksjö kommun ansvarar för 
det allmänna gång- och cykelnätet utmed Vetlandavägen och strax väster och 
söder om fastigheten Morkullan 11. Samhällsbyggnadssektorn ställer sig 
principiellt positiv till förslaget som förbättrar både tryggheten och 
framkomligheten för gående och cyklister.

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, daterat 2019-09-30
Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-24, § 410
Kommunstyrelsens beslut 2019-11-26, § 356
Tjänsteskrivelse, 2020-02-11 

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren (missiv)
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsberedningen 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SBB § 3 Bokslut samhällsbyggnadssektorn 2019
Dnr Sbn 2019/23

Beslut 
Samhällsbyggnadsberedningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna lämnad bokslutsrapport och årsredovisning.

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadssektorns driftbudget var 39,3 mnkr. Utfallet blev 40,3 mnkr 
vilket motsvarade en negativ avvikelse mot budget med 0,9 mnkr. Huvuddelen av 
verksamheterna redovisar ett positivt resultat. Bland annat redovisade 
skogsförvaltningen ett överskott på 0,7 mnkr. Inom området gator, vägar och 
parker redovisades däremot ett underskott på 1,5 mnkr. Vinterväghållningens 
kostnader blev cirka 0,7 mnkr över budget och kostnaderna för trafikbelysningen 
uppgick till 0,6 mnkr över budget.

Investeringsbudgeten 2019 uppgick till 23,8 mnkr. Utfallet blev 16,5 mnkr vilket 
innebar en positiv avvikelse mot budget med 7,2 mnkr. Det lägre utfallet berodde 
på att det är ett antal projekt som inte har färdigställts under 2019 utan måste 
skjutas fram i tiden.

Samhällsbyggnadssektorn föreslår att underskottet på driftutfallet överförs till 
resultatfond. Beträffande överskottet på investeringsutfallet föreslås att detta 
överförs till år 2020 med hänvisning till att det avser pågående projekt.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-02-11
Tjänsteskrivelse, 2020-02-11
Årsredovisning med nyckeltal, 2020-02-11
Bokslutsrapport 2019-12-31

Utdrag: 
Kommunstyrelsen

6



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsberedningen 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SBB § 4 Rapportering till vattenmyndigheterna för 
genomförande av åtgärdsprogrammet 2016-2021
Dnr Sbn 2017/88

Beslut 
Samhällsbyggnadsberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar

att avge rapport enligt upprättat förslag.

Ärendebeskrivning 
Vattenmyndigheten har sänt ut frågor till kommuner för rapportering av 
genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2019. Förslag till 
Eksjö kommuns svar är upprättat.

Beslutsunderlag 
Frågor till kommunerna för rapportering av genomförda åtgärder i 
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2019, Eksjö kommuns svar

Utdrag: 
Kommunstyrelsen

7



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsberedningen 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SBB § 5 Verksamhetsplan 
samhällsbyggnadssektorn
Dnr Sbn 2020/6

Beslut 
Samhällsbyggnadsberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna verksamhetsplan 2020.

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har beslutat om ett kommunprogram. Kommunprogrammet 
beskriver den politiska viljeinriktningen för varje mandatperiod. 
Kommunprogrammet är Eksjö kommuns övergripande måldokument (fyra 
effektmål) som beskriver den politiska viljeinriktningen för hur kommunen ska 
utvecklas. Utifrån kommunprogrammet ska styrning/ledning och planering av 
verksamheterna ske på både kort och lång sikt. Effektmålen bryts sedan ned i 
sektorernas och bolagens verksamhets- och affärsplaner där respektive 
verksamhet anger vad de kan bidra med för resultat för att effektmålen i 
kommunprogrammet ska uppnås. Uppföljning av effektmålen görs årligen av 
kommunstyrelsen. 

Syftet med verksamhetsplanen är att få en kommunövergripande samsyn med 
arbetet kring planering, verksamhetsutveckling, uppföljning och kvalitetsarbete. 

Förslag till verksamhetsplan för samhällsbyggnadssektorn har arbetats fram. 
Samtliga anställda inom sektorn har varit delaktiga i arbetet med planen. 
Verksamhetsplanen för samhällsbyggnadssektorn omfattar hela sektorn. 

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgift och ska besluta i 
myndighetsärenden (tillsyn och tillstånd) enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, 
livsmedelslagen, renhållningsföreskrifter, smittskyddslagen, lagen om skydd mot 
olyckor och lagen om brandfarliga varor, alkohollagen, lagen om tobak och 
liknande produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och gällande 
trafiklagstiftning, samt därtill hörande förordningar. Samhällsbyggnadssektorn 
ansvarar för miljö-, bygg-, trafik- och planeringsfrågor, energiplanering, natur-, 
skogs- och vattenvårdsfrågor och kommunaltekniska frågor.

Genom uppföljning av indikatorerna i verksamhetsplanen och inför 
verksamhetsberättelse ska verksamhetsplanen utvärderas utifrån genomförda 
aktiviteter och vilka resultat det bedöms ha haft.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsberedningen 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Samtliga aktiviteter i verksamhetsplanen är i hög grad beroende av samverkan 
med andra verksamheter, både internt med andra sektorer och bolag samt externt 
med andra myndigheter, kommuner, näringsliv och medborgare.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-02-10
Verksamhetsplan samhällsbyggnadssektorn, 2020-02-11

Utdrag: 
Kommunstyrelsen
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsberedningen 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SBB § 6 Information från sektorschef
  

Beslut 
Samhällsbyggnadsberedningenen beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning 
Sektorschefen och mät- och exploateringschefen informerar i aktuella frågor inom 
sektorn.

10



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsberedningen 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SBB § 7 Hantering av insatser och vinstmedel 
från kommunens skog
  

Beslut 
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar 

att ge i uppdrag åt samhällsbyggnadssektorn att bereda ärendet och återrapportera 
till samhällsbyggnadsberedningen i april.

Ärendebeskrivning 
Tommy Ingvarsson (C) har vid dagens sammanträde initierat rubricerat som ett 
extraärende. Tommy Ingvarsson (C) efterfrågar information om hantering av 
insatser och vinstmedel från kommunens skog.

Utdrag: 
Mät- och exploateringschefen
Skogsförvaltaren
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsberedningen 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SBB § 8 Redovisning av delegationsärenden
  

Beslut 
Samhällsbyggnadsberedningen godkänner redovisningen av delegationsbeslut 
enligt följande:

- Yttrande samhällsbyggnadschefen 2019-12-30 gällande remiss från 
Jönköpings länstrafik om Hållplatshandbok för Jönköpings län. 
Dnr: Sbn 2019/115.

- Anhållan från samhällsbyggnadschefen till Länsstyrelsen i Jönköpings län, 
2019-12-11, om förlängd tid för att anordna allmän vatten- och 
avloppsanläggning vid Mycklaflon. Dnr: GEMDR 2011-0067, 2011-0366.
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsberedningen 2020-02-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SBB § 9 Anmälningsärenden
  

Beslut 
Samhällsbyggnadsberedningen godkänner anmälningsärenden enligt följande:

Länsstyrelsen i Jönköpings län
Beslut 2019-12-10 gällande bidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) gällande 
våtmark Kvarnarp, Eksjö. Länsstyrelsen beslutar att bevilja Eksjö kommun bidrag 
med högst 360 tkr till det lokala vattenvårdsprojektet. Dnr: Sbn 2019/6.

Beslut 2019-12-10 gällande bidrag till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) gällande 
dagvattenhantering Västra Brudbadet, Eksjö. Länsstyrelsen beslutar att bevilja 
bidrag med högst 240 tkr till det lokala vattenvårdsprojektet. Dnr: Sbn 2019/130.

Boverkets Bostadsmarknadsenkät 2020
Eksjö kommun, samhällsbyggnadschefen har 2020-01-31 skickat in svar till 
Boverket gällande Bostadsmarknadsenkäten 2020. Dnr: Sbn 2019/126.

Överklaganden gällande antagande av detaljplan Trädgårdsstaden
Inkomna överklaganden, se bilaga. Dnr: 2016-000548.

Beslut om samverkansavtal mellan Emåförbundet och Eksjö kommun
Kommunstyrelsen har 2019-11-26, § 342, beslutat att godkänna avtal om 
samverkan mellan Emåförbundet och Eksjö kommun. Dnr: Klk 2019/339.
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