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Övriga deltagare

Magdalena Gustafsson, sekreterare
Maria Thulin, förvaltningschef
Gun Kriström-Knutsson, miljöchef
Anna Wiksten, enhetschef gata/Park, § 44 och 51
Lars-Göran Andersson, räddningschef, §§ 44-45
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plats och tid
Underskrifter

Bo Nilvall (m)
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43 - 52

Sekreterare
Magdalena Gustafsson, sekreterare
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Sten-Åke Claesson (c)
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Bo Nilvall (m)

Anslag/ Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Magdalena Gustafsson, sekreterare

2018-06-13

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 43

Sida 2 (11)

2018-05-17

Diarienummer:

Delegationsbeslut
Fastighet
(Med hänvisning till GDPR redovisas ej sökanden i nätversionen av
protokollet.)

Sammanfattning
Meddelade beslut gällande miljö- och hälsoskyddsärenden, byggärenden, livsmedelsärenden samt
trafikärenden.

Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut, daterade från 2018-04-02 till och med 2018-05-07.

Myndighetsnämnden beslutar
att anse delegationsbesluten föredragna.

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 44

Sida 3 (11)

2018-05-17

Diarienummer:

Trafiksituationen på Köpmangatan och trafikregler i Sävsjö centrum
Fastighet
(Med hänvisning till GDPR redovisas ej sökanden i nätversionen av
protokollet.)

Sammanfattning
Sedan 7 april 2016 finns beslut på att skylta om Sävsjö centrum till enhetliga parkeringstider. Denna
skrivelse redogör för de lokala trafikföreskrifter (LTF) som behöver upphävas och den nya som ska
annonseras.
Trafiksituationen på Köpmangatan är inte bra, man respekterar inte parkeringsregler, man kör mot
trafiken etc. Samtal har förts med Sävsjö handel om att ta bort all trafik utom varuleveranser. De har
tidigare varit emot detta, men efter kommunen anordnade "Bilfri dag" 22 september 2017
aktualiserades frågan igen. Många ville att det skulle bli helt bilfritt på Köpmangatan. Förslaget kom från
både besökare och handlare.
Vi har haft svårigheter att måla upp parkeringsrutor på gatan för att rätta till delar av problemet, då
gångbanan är så bred att parkeringsrutorna hade hamnat halvägs in på gångbanan och halvvägs ut på
gatan.
Istället för de parkeringsmöjligheter som Köpmangatan har erbjudut finns en upprustad parkering intill
Sockerklaras lekplats med plats för 13 bilar.
Redogjorda förändringar skulle även vara en lämplig åtgärd, inom befintlig budget, att tillmötesgå
kommunfullmäktiges beslut 182.2017.109 "genomföra lämpliga åtgärder" för att förtydliga
parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Beslutsunderlag
- Protokoll kommunfullmäktige 2018-03-19 § 23
- Tjänsteskrivelse upprättad av Anna Wiksten, enhetschef Gata/park, 2018-04-20
- Samtliga lokala trafikföreskrifter (LTF:er) för området

Myndighetsnämnden beslutar
att anta skrivelsen och förändrade lokala trafikföreskrifter enligt förslag från gata/parkchef.

Beslutet skickas till
Gata/park

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 45

Diarienummer:

Sida 4 (11)

2018-05-17

2018000058

Uppdrag att utvärdera hyra av brandstation Stockaryd
Fastighet
(Med hänvisning till GDPR redovisas ej sökanden i nätversionen av
protokollet.)

Sammanfattning
Räddningstjänsten har hyrt lokaler av Sävsjö fastighets AB sedan 21 juni 2001. Servicen av lokalerna
har de senaste åren varit undermåliga. De tre senaste åren har värmen i lokalerna varit i stort obefintlig.
Det har frusit sönder vattenrör i förråd.
Miljön för våra brandmän är under all värdighet. Under vinterperioden har vi problem med att larmställ
inte torkar efter att personal varit ute på insatser. Temperaturen i vagnhall/dusch har för det mesta varit
runt 10 grader. Arbetsmiljökrav uppfylls inte gällande omklädningsrum, duschar och tvätthall för fordon.
Räddningschefen har påtalat bristerna utan åtgärd av fastighetsägare.
Räddningschefen redovisar tre alternativ av brandstation i Stockaryd genom tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag
- Protokoll myndighetsnämnden 2018-03-08 § 15
- Tjänsteskrivelse upprättad av Lars-Göran Andersson, räddningschef, 2018-03-27
- Protokoll myndighetsnämnden 2018-04-12 § 34

Myndighetsnämnden beslutar
att återremittera ärendet för vidare utredning.

Beslutet skickas till
Räddningstjänsten
Förvaltningschef för räddningstjänsten

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 46

Sida 5 (11)

2018-05-17

Diarienummer:

Delegationsordning för myndighetsnämnden
Fastighet
(Med hänvisning till GDPR redovisas ej sökanden i nätversionen av
protokollet.)

Sammanfattning
Den senast reviderade deletationsordningen är antagen 2016-08-25 § 132. En del
verksamhetsförändringar samt lagstiftning har förändrats vilket har påkallat en översyn av
myndighetsnämndens delegationsordning.

Beslutsunderlag
- Myndighetsnämndens delegationordning

Myndighetsnämnden beslutar
att anta reviderad delegationsordning.

Beslutet skickas till
Miljö- och byggenheten
Räddningstjänsten
Utvecklingschefen

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 47

Diarienummer:

Sida 6 (11)

2018-05-17

2018000241

Utseende av dataskyddsombud för myndighetsnämnden
Fastighet
(Med hänvisning till GDPR redovisas ej sökanden i nätversionen av
protokollet.)

Sammanfattning
Myndighetsnämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingarna som görs inom
dess ansvarsområde. Den som är personuppgiftsansvarig ska utse en fysisk person till
dataskyddsombud. Dataskyddsombudets arbetsuppgifter framgår av Art. 39, EUROPAPARLAMENTETS
OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016.
Höglandskommunerna har tillsammans med Höglandsförbundet anställt ett gemensamt
dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska utföra de uppgifter som finns specificerade i den nya
dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj 2018.

Beslutsunderlag
- Protokoll kommunstyrelsens utskott 2018-04-24 § 76
- Tjänsteskrivelse angående utseende av dataskyddsombud, 2018-05-07

Myndighetsnämnden beslutar
att utse Erik Selander till dataskyddsombud för myndighetsnämnden från och med den 25 maj 2018.

Upplysning
Den nya lagstiftningen dataskyddsförordningen, på engelska General Data Protection Regulation
(GDPR), träder i kraft den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen ersätter då personuppgiftslagen. Enligt
dataskyddsförordningen, Art. 37, ska den personuppgiftsansvarige utse ett dataskyddsombud.

Beslutet skickas till
Erik Selander, Höglandetsförbundet
Miljö- och byggenheten
Räddningstjänsten

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 48

Diarienummer:

Sida 7 (11)

2018-05-17

2018000040

Begäran om anstånd att avlägsna manskapsbod
Fastighet

EKSJÖHOVGÅRD 7:1

Sökande

(Med hänvisning till GDPR redovisas ej sökanden i nätversionen av
protokollet.)

Sammanfattning
Myndighetsnämnden fattade 8 mars 2018 ett beslut om att, vid vite om 50 000 kronor, förelägga
sökanden socialförvaltningen i Sävsjö kommun, att avlägsna från fastigheten Ekjöhovgård 7:1 med
adress Ryet 1, manskapsbod och mindre upplag enligt tidigare beviljat tidsbegränsat bygglov daterat
2009-06-17.
Socialförvaltningen har 2 maj 2018 kommit in med en begäran om anstånd om att avlägsna
manskapsbod och mindre upplag. Anstådet är begärt med ett halvår från och med 2018-08-31.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse upprättad av Miriam Markusson Berg, socialchef, 2018-05-02
- Protokoll myndighetsnämnden 2018-03-08 § 22

Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja anstånd om att avlägsna manskapsbod med mindre upplag med 4 månader,
att myndighetsnämndens beslut från 2018-03-08 § 22 om, vid vid ett vite av 50 000 kronor, att avlägsna
från fastigheten Eksjöhovgård 7:1, med adress Ryet 1, manskapsbod och mindre upplag, ska därmed
ha utfört senast 2018-12-31.

Motivering till beslut
Det har kommit till myndighetsnämndens kännedom att det uppstått problematik i att flytta berörd
person till nytt boende. Därmed tillmötesgår myndighetsnämnden delar av den sökandes önskan om
anstånd.
Då det inte finns ett giltigt bygglov för manskapsboden med mindre upplag har nämnden kortat ner den
önskade anståndstiden.

Beslutet skickas till
Socialförvaltningen
Kommunstyrelsen utskott
Fastighetsägaren
Samhällsbyggnadsavdelningen

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 49

Diarienummer:

Sida 8 (11)

2018-05-17

2018000035

Uppförande av 60 meter hög mast samt teknikbod
Fastighet

HÖGAGÄRDE 20

Sökande

(Med hänvisning till GDPR redovisas ej sökanden i nätversionen av
protokollet.)

Sammanfattning
Sökanden önskar uppföra en anläggning för det allmänna mobilnätet bestående av ett 60 meter högt
ostagat fackverkstorn med tillhörande prefabricerad teknikbod på fastigheten.
Detaljplanen anger en maximal byggnadshöjd på 6 meter.
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet.

Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2018-02-23
- Yttrande från Försvarsmakten

Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för uppförande av 60 meter hög mast samt teknikbod.

Motivering till beslut
Berörda grannar har inte haft något att erinra och avvikelsen kan anses vara förenlig med planens syfte.

Upplysning
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från
dagen för beslutet om lov.
Före byggnationen får påbörjas ska ett tekniskt samråd hållas samt ett startbesked utfärdas. Enligt
Plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap 51 § ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte
följs.
Flyttas positionen i någon riktning mer än 30 meter alternativt om totalhöjden ändras måste
Försvarsmakten få in en ny remiss.

Lagrum
2 kap 4 § och 9 kap 2 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900)

Beslutet skickas till
Sökanden

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 50

Diarienummer:

Sida 9 (11)

2018-05-17

2018000080

Uppförande av fritidshus
Fastighet

TORSET 2:6

Sökande

(Med hänvisning till GDPR redovisas ej sökanden i nätversionen av
protokollet.)

Sammanfattning
Sökanden önskar uppföra ett nytt fritidshus på del av fastigheten Torset 2:6. Torset 2:6 är ett
stugområde där stugägarna har eller ska få friköpa sina tomter.
Sökandens tomt är smal och husets placering innebär en mindre avvikelse från detaljplan som säger
att huvudbyggnad ska placeras 4 meter från tomtgräns.
Berörda grannar har medgivit åtgärden.

Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2018-04-03
- Grannes medgivande

Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för uppförande av fritidshus, samt
att åtgärden kan ses som en mindre avvikelse från detaljplanen.

Motivering till beslut
Åtgärden innebär en mindre avvikelse mot gällande detaljplan men är förenlig med planens syfte.

Upplysning
Innan byggnationen påbörjas ska ett teknikt samråd genomföras samt ett starbesked utfärdas.
Påbörjad byggnation utan beviljat startbesked innebär att en byggsantionsavgift påförs byggherren.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte följs.
Bygglov upphör att gälla, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år från dag då beslutet vann laga kraft.

Lagrum
9 kap 2 § samt 9 kap samt 31 b § plan- och bygglagen (SFS 2010:900)

Beslutet skickas till
Sökanden

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 51

Sida 10 (11)

2018-05-17

Diarienummer:

Trafiksäkerhetsåtgärder Hägneområdet, Sävsjö
Fastighet
(Med hänvisning till GDPR redovisas ej sökanden i nätversionen av
protokollet.)

Sammanfattning
Ett trafiksäkerhetsprogram antogs i kommunfullmäktige 2014-11-17. Där identifierades att
Hägneområdet i Sävsjö har genomgående raka och breda gator. Det blir ofta höga hastigheter med fara
för oskyddade trafikanter. Vallsjögatan fick i samband med va-ledningsarbete 2015 en separerad
gång- och cykelväg. Nu vill gatapark fortsätta med trafiksäkerhetsarbetet.
Gataparkenheten har för avsikt att bygga farthinder i korsningarna. De börjar med de större 4vägskorsningarna. Utformningen av farthinderna blir en höjning i mitten av korsningen och med vita
markeringar i schackmönster runt om. Liknande exempel finns i Vetlanda. Farthinderna kommer att
skyltas upp från alla anslutande gator.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse upprättad av Anna Wiksten, enhetschef Gata/park, 2018-04-23

Myndighetsnämnden beslutar
att lägga förslaget/information till handlingarna.

Lagrum
Beslutet skickas till
Gataparkenheten

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 52

Sida 11 (11)

2018-05-17

Diarienummer:

Informationsärenden
Fastighet
(Med hänvisning till GDPR redovisas ej sökanden i nätversionen av
protokollet.)

Beslutsunderlag
1. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2018-04-05; Anmälan om förändring av bolagets pulverlackering,
fastigheten Alehom 1.
2. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2018-04-11; Skrivelse avseende avfall som tidigare lagrats och
eldats på fastigheten Sävsjö 16:1.
3. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2018-04-16; Samråd om förläggning av kabel mellan Torset och
Uppåkra.
4. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2018-04-19; Tillstånd enligt djurhållning, hund.
5. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2018-05-02; Samråd om underhållsröjning av ledningsgatan mellan
Gödeberg och Sävsjö.
6. SKL, 2018-04-17; Cirkulär 18:17 - Vårproposition och vårändringsbudgeten för år 2018.
7. Protokoll kommunfullmäktige 2018-04-23 § 28; Årsredovisning 2017 för Sävsjö kommun.
8. Protokoll kommunfullmäktige 2018-04-23 § 29; Revisionsberättelse och revisionsrapport.
9. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2018-05-08; Prövning av strandskyddsdispens på fastigheten Forsa
2:2.
10. Kommunicering gällande uppförande av vindkraft, fastigheten Hylletofta 2:2.
11. Kommunicering gällande föreläggande med vite om att åtgärda brister på fastigheten Storken 11.

Beslutet skickas till

