
 Myndighetsnämnden 
 Protokollsdatum 2018-09-20 

 Plats och tid Tillväxthuset 2018-09-20 13:00  -  17:00 
 Beslutande Ordinarie ledamöter: 
 Sten-Åke Claesson (c) 
 Bengt Mattsson (kd) 
 Bo Nilvall (m) 
 Hazze Eklöf (s) 
 Per-Otto Ivarsson (s) 
 Kenneth Jonasson (sd) 
 Daniel Karlsson (kd) 
 Övriga deltagare Ingela Strömqvist, sekreterare 
 Maria Thulin, förvaltningschef 
 Gun Kriström-Knutsson, miljöchef 
 Ingela Strömqvist, administratör 
 Rickard Vallgren, miljöinspektör 
 Timmy Abelsson, byggnadsingen 
 Mats Johansson (s), ej tjänstgörande 
 Dan Renqvist, miljöinspektör 
 Jan Holmqvist, kommunchef 
 Utses att justera Kenneth Jonasson 
 Justeringens 
 plats och tid Paragrafer 84 - 98 
 Underskrifter Sekreterare 
 Ingela Strömqvist, sekreterare 
 Ordförande 
 Sten-Åke Claesson (c) 
 Justerande 
 Kenneth Jonasson 
 Anslag/ Bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Organ Myndighetsnämnd 
 Sammanträdesdatum 2018-09-20 
 Datum för 2018-09-25 Datum för 2018-10-16 
 anslagsuppsättande anslagsnedtagande 
 Förvaringsplats Myndighetsnämndens kansli 
 för protokollet 
 Underskrift 
 Ingela Strömqvist, sekreterare 



 Myndighetsnämnden Sida 2 (20) 
 Protokollsdatum 2018-09-20 

 § 84 Diarienummer: 

 Delegationsbeslut 
 Fastighet 

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

 Sammanfattning 

 Beslutsunderlag 

 Myndighetsnämnden beslutar 

 Motivering till beslut 

 Upplysning 

 Lagrum 

 Beslutet skickas till 



 Myndighetsnämnden Sida 3 (20) 
 Protokollsdatum 2018-09-20 

 § 85 Diarienummer: 

 Stockaryds brandstation 
 Fastighet STOCKARYD 4:142 

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

 Sammanfattning 
 Räddningstjänsten har hyrt lokaler av Sävsjö fastighets AB sedan 2001-06-21. Lokalen har under  
 senaste åren varit undermåliga, värmen i lokalerna har varit i stort obefintlig de senaste tre åren. Miljön  
 för de anställada är under all värdighet, under vinterperioderna är det runt 10 grader i vagnhall /dusch.  
 På grund av de låga temperaturerna torkar ej larmställ, problemen har påtalats flera gånger men inga  
 åtgärder har vidtagits av fastighetsägaren. Ny uppgift från 20180901 är att fastigheten sålts så vi saknar  
 nu hyreskontrakt med nya ägaren. 

 Beslutsunderlag 
 - Tjänsteskrivelse upprättad av Räddningschef Lars-Göran Andersson, daterad 2018-09-07. 

 Myndighetsnämnden beslutar 
 att ge räddningstjänsten tillsammans med Sävebo i uppdrag att redovisa en plan för genomförande  
 samt budget för en nybyggnation av brandstation i Stockaryd. 

 Motivering till beslut 

 Upplysning 

 Lagrum 

 Beslutet skickas till 
 Räddningstjänsten 
 Sävebo 



 Myndighetsnämnden Sida 4 (20) 
 Protokollsdatum 2018-09-20 

 § 86 Diarienummer: 2017000605 

 Beslut om att ansöka om utdömande av vite på fastigheten Storken 11  
 Sävsjö kommun 

 Fastighet STORKEN 11 

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

 Sammanfattning 

 Xxxx förelades 2018-06-07 att  
 senast 2 månader efter delgivningen av beslut åtgärda följande punkter i fastigheten Storken 11 i  
 Sävsjö kommun: 
 1. Utreda och åtgärda de fukt- och mögelskador som finns i samtliga bostadslägenheter på ett  
 fackmannamässigt vis. 
 2. Kontrollera att ventilationen i lägenheterna i fastigheten är tillräcklig och uppfyller  
 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18). 
 3. Åtgärda samtliga fönster och balkongdörrar i fastigheten som har trasiga glasrutor eller inte går att  
 öppna eller stänga. 
 4. Inkomma med ett långsiktigt egenkontrollprogram för hur underhållet av fastigheten ska ske. 
 5. Reparera eller byt ut den trasiga spisen i lägenhet 1101 och installera en köksfläkt över spisen i  
 lägenhet 1201. 
 6. Utreda orsaken till vattensamlingen i källaren. 
 Samtliga brister förenades med ett förbud mot fortsatt uthyrning av lägenheterna som bostad, och ett  
 vite på 100 000 kr. 
 Föreläggandet delgavs 2018-06-20 och vid efterkontrollen 2018-08-22 konstaterades att endast punkt 3 
  till stor del hade åtgärdats. Resterande brister kvarstod. 

 Beslutsunderlag 
 - Tjänsteskrivelse upprättad av Amanda Gustavson 2018-09-06 
 - Bilddokument med jämförelse mellan första inspektionen den 6 april 2018 och den uppföljande  
 kontrollen den 22 augusti 2018, upprättad 2018-09-06. 

 Myndighetsnämnden beslutar 
 att ta denna tjänsteskrivelse som sin egen samt, 
  
 att ansöka hos mark- och miljödomstolen om utdömande av vite enligt 6 § Lag om viten (1985:206) och  
 enligt föreläggande i myndighetsnämndens beslut 2018-06-07 § 55. 

 Motivering till beslut 
 Genom genomförd efterkontroll (2018-08-22) har det kunnat konstateras att xxxx i  
 xxx inte har genomfört åtgärderna 1-2 och 4-6 inom de 2 månader som angavs i beslutet  
 2018-06-07. 
 Punkt 3 gällande de trasiga fönsterrutorna hade till stor del åtgärdats. I lägenheterna var samtliga  
 fönsterrutor lagade med undantag av en liten spricka i ett fönster i lägenhet 1002. Trasiga källarfönster  
 förekom dock fortfarande.  
 I lägenhet 1001 har hyresgästen på eget initiativ försökt tvätta bort mögelfläcken i taket och därför är  
 fläcken mindre på bilden från återkontrollen. Åtgärden är inte tillräcklig utan sanering måste ske på ett  
 fackmannamässigt vis. 
 De bristerna som kvarstår i byggnaden är av allvarlig karaktär. Framförallt fukt och mögelskadorna samt 
  den bristande ventilationen utsätts de boende för olägenheter. xxxxx har inte 
  kunnat stryka att utredning av bristerna har påbörjats och har inte kommit med någon förklaring till  
 varför åtgärderna inte har kunnat utföras.  
 Eftersom många allvarliga brister kvarstår anser myndighetsförvaltningen att det inte finns skäl att  
 jämka vitet. 



 Myndighetsnämnden Sida 5 (20) 
 Protokollsdatum 2018-09-20 

 Upplysning 

 Lagrum 
 Miljöbalken (1998:808) kap. 26 §§ 9, 22 och 24  
 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 33  
 Lag om viten (1985:206) § 6 

 Beslutet skickas till 
 Verksamhetsutövare 



 Myndighetsnämnden Sida 6 (20) 
 Protokollsdatum 2018-09-20 

 § 87 Diarienummer: 2015000883 

 Föreläggande att ta fram en kompletterande redovisning av tvätthallens  
 funktion och utformning på fastigheten Charkuteristen 1. 

 Fastighet CHARKUTERISTEN 1 

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

 Sammanfattning 
 2018-08-06 så inkom xxxxx med en redovisning av tvätthallen och dess hantering  
 av djurspillning till myndighetsförvaltningen. Denna redovisning bedöms inte vara fullgod och behöver  
 kompletteras. 

 Beslutsunderlag 
 - Tjänsteskrivelse upprättad av Miljöinspektör Dan Renqvist, daterad 20180920. 
 - Information om redovisad användning. 

 Myndighetsnämnden beslutar 
 att xxxx ska inkomma med: 
 - En kompletterande redovisning av funktionen samt utformningen av tvätthallen på Charkuteristen 1  
 som xxxx nyttjar. 
 - En kompletterande redovisning hur avfallet hanteras efter att det avlägnats från fordonen. 
 - Säkerhetsdatablad för tvättmedlet som används. 
 Detta beslut upphäver det föregående beslutet angående installation av oljeavskiljare som togs 2016- 
 12-15 § 199 (Dnr: 2015000883). 

 Motivering till beslut 
 Myndighetsnämnden tog ett beslut 2016-12-15 § 199 (Dnr: 2015000883) angående tvätthallen på  
 Charkuteristen 1. Detta beslut togs med hänsyn till utsläpp av föroreningar till natur och till kommunala  
 reningsverk, men utan bevis för att vattnet och slammet verkligen kommer till det kommunala  
 reningsverket eller släpps i naturen. Ingen hänsyn togs heller till att det inte finns några analyser som  
 visar på föroreningar i slammet eller spillvattnet. 

 Upplysning 

 Lagrum 
 2 kap. 2 § miljöbalken  
 2 kap. 3 § miljöbalken 

 Beslutet skickas till 
 -xxxx, 57636, Sävsjö. 
 -Fastighetsägaren xxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Myndighetsnämnden Sida 7 (20) 
 Protokollsdatum 2018-09-20 

 § 88 Diarienummer: 2018000499 

 Samråd om planerat biotopskyddsområde på fastigheten Grönvik 1:3. 
 Fastighet GRÖNVIK 1:3 

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

 Sammanfattning 
 Skogsstyrelsen överväger att bilda ett formellt skyddat område på fastigheten Grönvik 1:3 enligt bifogad  
 karta. 
 De vill gärna ta del av våra synpunkter i detta ärende. 

 Beslutsunderlag 
 - Samråd om planerat biotopskyddsområde. 2018-08-30. Dnr: 2018000499 
 - Förlängd yttrandetid 

 Myndighetsnämnden beslutar 
 att ställa sig positiv till att uppföra biotopskyddsområdet på fastigheten Grönvik 1:3. 

 Motivering till beslut 
 Delen av fastigheten som skogsstyrelsen överväger att uppföra biotopskyddet på klassas redan nu  
 som en nyckelbiotop men mycket död ved och höga stubbar. Ön utgör även ett viktigt område för hotade  
 fåglar, hur många arter det rör sig om hittas ingen information om.  
 Denna ö har redan skyddsvärda fåglar eller flera arter, samt skyddsvärd naturmiljö. 

 Upplysning 

 Lagrum 
 Miljöbalken kap 7 § 11 

 Beslutet skickas till 
 Tomas Wallertz, Skogsstyrelsen, Vallgatan 8, 551 83, Jönköping. 



 Myndighetsnämnden Sida 8 (20) 
 Protokollsdatum 2018-09-20 

 § 89 Diarienummer: 20108000315 

 Fastighetsägaren hade påbörjat en fasadförändring på sin fastighet  
 Bofinken 16 
  utan beviljat bygglov samt startbesked 

 Fastighet BOFINKEN 16 

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

 Sammanfattning 
 En anmälan inkom till miljö- & byggenheten om olovligt byggande på Bofinken 16. 
 Fastighetsägare hade påbörjat en fasadförändring på sin fastighet utan beviljad anmälan samt  
 startbesked. 
 Vid kommunikation via brev, samtal på plats och på miljö- och byggenhetens kontor har  
 fastighetsägaren fått möjlighet att åtgärda fasadförändringen. Fastighetsägaren har valt att inte ta bort  
 fasadförändringen och har lämnat in bygglov för denna åtgärd. 

 Beslutsunderlag 
 - Fotografier 2018-09-12 
 - Tjänsteskrivelse (kommunicering av byggsanktionsavgift) upprättad av Timmy Abelsson,  
 byggnadsinspektör, 2018-08-27 
 Bekräftelsebrev 2018-05-22 
 Yttrande inkom 2018-09-03 

 Myndighetsnämnden beslutar 
 att utfärda en byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en fasadförändring utan bygglov och startbesked.  
 Byggsanktionsavgiften blir därmed 5688 kronor. 

 Motivering till beslut 
 Enligt 11 kap 5 § PBL ska myndighetsnämnden pröva förutsättningarna för behovet av att ingripa eller  
 besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte följt en bestämmelse i PBL. 
  
 Om någon bryter mot en bestämmelse som avses i 11 kap 51 § PBL ska myndighetsnämnden ta ut en  
 särskild avgift (byggsanktionsavgift). Byggsanktionsavgiftens belopp framgår av 9 kap plan- och  
 byggförordningen. En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion har  
 tagits upp överläggning vid ett sammanträde med myndighetsnämnden. 
  
 Enligt 11 kap 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när överträdelsen begicks var  
 ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den som begick överträdelsen  
 eller den som har fått fördel av överträdelsen. 
  
 Innan byggnadsnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot  
 ges tillfälle att yttra sig. En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte  
 har getts tillfälle att yttra sig om inom fem år efter överträdelsen. 
  
 Om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse, är de solidariskt ansvariga för betalningen. 
  
 Byggsanktionsavgiften för att påbörja en sådan byggnation utan att fått godkänd anmälan och  
 startbesked enligt 10 kap § 3 PBL är enligt 9 kap § 10 PBF 
 som avser en bostadens yttre utseende är 5688 kr. (0.25xprisbasbelopp) 



 Myndighetsnämnden Sida 9 (20) 
 Protokollsdatum 2018-09-20 

 Upplysning 
 att beslut om att ta ut en byggsanktionsavgift ska delges den avgiftsskyldige enligt kap 11 § 59 PBL. 
  
 Enligt kap 11 § 61 PBL ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader efter det att beslutet om  
 att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige enligt 59 §. 

 Lagrum 
 Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 10 kap 3 §, 11 kap 5, 51, 53a, 57, 59, 61 §§.  
 Plan- och byggförordningen (SFS 2013:338) 9 kap 10 §. 

 Beslutet skickas till 
 Sökanden (besvärshänvisning) 



 Myndighetsnämnden Sida 10 (20) 
 Protokollsdatum 2018-09-20 

 § 90 Diarienummer: 2018000468 

 Fastighetsägaren hade påbörjat en fasadförändring på sin fastighet  
 utan beviljat bygglov samt startbesked. 

 Fastighet LÄRKAN 6 

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

 Sammanfattning 
 En anmälan inkom till miljö- & byggenheten om olovligt byggande på Lärkan 6. 
 Fastighetsägare hade påbörjat en fasadförändring på sin fastighet utan beviljad bygglov samt  
 startbesked. 
 Vid kommunikation via brev, samtal på plats och på miljö- och byggenhetens kontor har  
 fastighetsägaren fått möjlighet att åtgärda fasadförändringen. Fastighetsägaren har valt att inte ta bort  
 fasadförändringen. 

 Beslutsunderlag 
 - Fotografier 2018-08-21 
 - Tjänsteskrivelse (kommunicering av byggsanktionsavgift) upprättad av Timmy Abelsson,  
 byggnadsinspektör, 2018-08-29 
 Bekräftelsebrev 20180809 

 Myndighetsnämnden beslutar 
 att utfärda en byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en fasadförändring utan bygglov och startbesked.  
 Byggsanktionsavgiften blir därmed 11 376 kronor. 

 Motivering till beslut 
 Enligt 11 kap 5 § PBL ska myndighetsnämnden pröva förutsättningarna för behovet av att ingripa eller  
 besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte följt en bestämmelse i PBL. 
  
 Om någon bryter mot en bestämmelse som avses i 11 kap 51 § PBL ska myndighetsnämnden ta ut en  
 särskild avgift (byggsanktionsavgift). Byggsanktionsavgiftens belopp framgår av 9 kap plan- och  
 byggförordningen. En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion har  
 tagits upp överläggning vid ett sammanträde med myndighetsnämnden. 
  
 Enligt 11 kap 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när överträdelsen begicks var  
 ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den som begick överträdelsen  
 eller den som har fått fördel av överträdelsen. 
  
 Innan byggnadsnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot  
 ges tillfälle att yttra sig. En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte  
 har getts tillfälle att yttra sig om inom fem år efter överträdelsen. 
  
 Om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse, är de solidariskt ansvariga för betalningen. 
  
 Byggsanktionsavgiften för att påbörja en sådan byggnation utan att fått bygglov och startbesked enligt 10 
  kap § 3 PBL är enligt 9 kap § 10 PBF 
 som avser en bostadens yttre utseende är 11 376 kr. (0.25xprisbasbelopp) 

 Upplysning 



 Myndighetsnämnden Sida 11 (20) 
 Protokollsdatum 2018-09-20 

 att beslut om att ta ut en byggsanktionsavgift ska delges den avgiftsskyldige enligt kap 11 § 59 PBL. 
  
 Enligt kap 11 § 61 PBL ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader efter det att beslutet om  
 att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige enligt 59 §. 

 Lagrum 
 Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 10 kap 3 §, 11 kap 5, 51, 53a, 57, 59, 61 §§.  
 Plan- och byggförordningen (SFS 2013:338) 9 kap 10 §. 

 Beslutet skickas till 
 Sökanden (besvärshänvisning) 



 Myndighetsnämnden Sida 12 (20) 
 Protokollsdatum 2018-09-20 

 § 91 Diarienummer: 2018000375 

 Förhandsbesked för uppförande av enbostadshus med garage på  
 fastigheten Hyltan 1:6. 

 Fastighet HYLTAN 1:6 

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

 Sammanfattning 
 Sökanden önskar uppföra ett enbostadshus med garage på del av fastigheten Hyltan 1:6. Tilltänkt  
 avstyckning är på 3200 kvadratmeter. 
  
 Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. 

 Beslutsunderlag 
 - Ansökan 
 - Fotografier tagna 2018-08-09 
 - Länsstyrelsens yttrande, 2018-08-21 
 - Tjänsteskrivelse 2018-09-11 
 - Intyg Skytteförening 

 Myndighetsnämnden beslutar 
 att bevilja förhandsbesked för ett enbostadshus med garage på fastigheten Hyltan 1:6. 

 Motivering till beslut 
 Nämnden finner inga hinder för lokalisering av enbostadshus på den aktuella platsen.  
 Myndighetsnämnden menar att platsen för byggnation är lämplig med hänsyn till landskapsbilden och  
 till natur- och kulturvärdena på platsen. Enskild avloppsanläggning bedöms kunna utföras på tomten. 
  
 De finns två skyttebanorna som ligger i nära anslutning till den planerade tomten. Sökanden har  
 uppgivit att de skjuter 6 dagar per år och ca 1-2 timmar dessa dagar. Detta har bekräftats av ansvariga  
 för skjutbanan. Något klagomål på buller från omkringboende har inte inkommit till  
 myndighetsnämnden. Det buller som alstras från dessa enstaka skjuttillfällen bedöms som ringa, och  
 utgör därför ingen olägenhet för människors hälsa. 

 Upplysning 
 Förhandsbesked gäller under en tid av två år från dagen då förhandsbeskedet vann laga kraft. Om inte  
 bygglov sökts inom denna tid upphör tillståndet att gälla. 

 Lagrum 
 Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 2 kap 5-6 §§, 9 kap 17-18 §§ 

 Beslutet skickas till 
 Sökande 



 Myndighetsnämnden Sida 13 (20) 
 Protokollsdatum 2018-09-20 

 § 92 Diarienummer: 

 Ombyggnad av Ljunga Park till lägenheter och förråd 
 Fastighet SÄVSJÖ 12:21 

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

 Sammanfattning 
 Sökanden söker lov för ombyggnad av delar av bottenplan på Ljunga Park. Del av befintlig restaurang  
 skall utgöra förråd och båda flyglarna mot söder skall bli lägenheter. Ombyggnationen av Ljunga Park  
 sker etappvis och baseras framförallt på en förväntad efterfrågan av bostäder. 

 Beslutsunderlag 
 - Lovansökan 
 - Ritning med planer och fasader. 

 Myndighetsnämnden beslutar 
 - att bevilja bygglov för ombyggnad del av Ljunga Park till lägenheter och förråd. 

 Motivering till beslut 
 Lovet strider inte mot detaljplan. Redovisade planer följer BBR i alla väsentliga delar. Eventuella  
 justeringar tas upp i samrådet. Grannar har tidigare hörts i samband med tidigare bygglov i andra delar  
 av byggnaden. 

 Upplysning 

 Lagrum 
 Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap 2 §, 9 kap. 31b § 

 Beslutet skickas till 
 Sökanden 



 Myndighetsnämnden Sida 14 (20) 
 Protokollsdatum 2018-09-20 

 § 93 Diarienummer: 

 Myndighetsnämndens mål och styrtal 2019 
 Fastighet 

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

 Sammanfattning 
 Utvecklingsstrategin beskriver Sävsjö kommuns utvecklingsarbete och ska ange riktning och  
 förbättringar fram till år 2022. I utvecklingsstrategin har Sävsjö kommun satt fyra övergripande mål för all 
  verksamhet. Varje nämnd har till uppgift att sedan utifrån de övergripande målen att sätta upp sina egna 
  nämndmål och besluta om styrtal för dessa. Dessa mål och styrtal följs upp årligen. 
 Myndighetsnämndens ska fatta beslut om nya mål och styrtal för 2019. 

 Beslutsunderlag 
 - Tjänsteskrivelse upprättad av förvaltningschef Maria Thulin, 2018-09-05 

 Myndighetsnämnden beslutar 
 att ta förvaltningschefens tjänsteskrivelse som sin egen samt 
  
 att godkänna föreslagna mål och styrtal. 

 Motivering till beslut 

 Upplysning 

 Lagrum 

 Beslutet skickas till 
 Kommunstyrelsen 



 Myndighetsnämnden Sida 15 (20) 
 Protokollsdatum 2018-09-20 

 § 94 Diarienummer: 

 Förslag till verksamhetsplan/budget 2019 
 Fastighet 

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

 Sammanfattning 
 Förslag till drifts- och investeringsbudget samt taxor för myndighetsnämndens verksamhet år 2019 har  
 upprättats. 

 Beslutsunderlag 
 - Förslag till verksamhetsplan/budget 2019 
 - Förslag till taxor 2019 
 - Förslag till investeringsbudget 2019 

 Myndighetsnämnden beslutar 
 att godkänna upprättat förslag till driftsbudget 2019 samt investeringsbudget och plan för 2019-2023,  
 samt 
  
 att godkänna förslaget till taxor 2019 för nämndens verksamhetsområden. 

 Motivering till beslut 

 Upplysning 

 Lagrum 

 Beslutet skickas till 
 Kommunstyrelsen/Budgetberedningen 



 Myndighetsnämnden Sida 16 (20) 
 Protokollsdatum 2018-09-20 

 § 95 Diarienummer: 

 Myndighetsnämndens delårsrapport 2018. 
 Fastighet 

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

 Sammanfattning 
 Delårsrapporten för myndighetsnämnden visar en prognos till ett positivt resultat vid årets slut. 
  
 Byggnationen har hittills varit bra i kommunen. Intäkterna på bygglovssidan ser ut att överstiga vad som  
 budgeterats. 
  
 Enligt prognos kommer räddningstjänsten att överskrida sin budgetram. Det beror bland annat på den  
 ökade larmfrekvensen. 

 Beslutsunderlag 
 - Myndighetsnämndens delårsrapport 2018 

 Myndighetsnämnden beslutar 
 att anse delårsrapporten till och med augusti 2018 vara redovisad. 

 Motivering till beslut 

 Upplysning 

 Lagrum 

 Beslutet skickas till 
 Ekonomiavdelningen 



 Myndighetsnämnden Sida 17 (20) 
 Protokollsdatum 2018-09-20 

 § 96 Diarienummer: 2018000571 

 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av ramp och plank. 
 Fastighet FORSA 2:2 

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

 Sammanfattning 
 Sökanden ansöker om strandskyddsdispens för ombyggnation/tillbyggnad av befintlig ekonomibyggnad 
  på fastigheten Forsa 2:2. Den befintliga ekonomibyggnaden ligger utmed Toftaån och därmed inom  
 strandskyddat område. 
 Tillbyggnaden innebär att det ska byggas en ramp för att kunna ta sig in i till den befintliga byggnaden,  
 samt ett plank. Intentionen med ombyggnationen är att lokalen ska kunna användas till försäljning av  
 gårdens produkter, kursverksamhet, caféservering och bokade grupper. För att behålla karaktären i  
 området  kommer den tillbyggda delen att harmonisera exteriört med den intilliggande kvarnen.  
  
 Dispens från strandskyddet behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte  
 genomföras utanför området. 

 Beslutsunderlag 
 - Ansökan 
 - Fotografier tagna 2018-09-19 
 - Tomtplatsavgränsning 

 Myndighetsnämnden beslutar 
 att bevilja strandskyddsdispens för ombyggnation/tillbyggnad av ramp och plank. 

 Motivering till beslut 
 Inom ett strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras eller byggnaders användning ändras,  
 om det hindrar allmänheten från att beträda området där den annars skulle ha fått färdas fritt.  
 Särskilda skäl för strandskyddsdispens är att den befintliga komplementbyggnad, som har byggas till  
 och ändrad användning till ett orangeri, ligger inom en etablerad hemfridszon. Dispens ges i enlighet  
 med miljöbalken 7 kap § 18c punkt 1, 4 och 5 då komplementbyggnaden redan har tagits i anspråk på  
 ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. Då verksamheten behöver utvidga sin  
 pågående verksamhet och då utvidgningen inte kan genomföras utanför området. Samt att det behövs  
 tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Utvidgningen av den befintliga  
 komplementbyggnaden anses inte ytterligare påverka strandskyddets syfte. 
 Åtgärden kan anses vara av sådant slag att den har en begränsad omfattning utifrån nuvarande  
 förhållande på platsen, vilket gör att strandskyddets syfte fortfarande långsiktigt tillgodoses. Växt- och  
 djurliv bedöms inte påverkas negativt. 

 Upplysning 
 Beslutet om strandskyddsdispens vinner laga kraft först 3 veckor efter att beslutet har kommit  
 länsstyrelsen tillhanda. Länsstyrelsen har möjlighet att pröva beslutet. 
  
 Beslut om dispens upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två (2) år eller avslutats inom  
 fem (5) år från det datum då beslutat vann laga kraft. 

 Lagrum 
 Miljöbalken (SFS 1998:808) 7 kap. §§ 15, 18b,18c  punkt 1, 4 och 5. 



 Myndighetsnämnden Sida 18 (20) 
 Protokollsdatum 2018-09-20 

 Beslutet skickas till 
 Sökanden 
 Länsstyrelsen i Jönköpings län 



 Myndighetsnämnden Sida 19 (20) 
 Protokollsdatum 2018-09-20 

 § 97 Diarienummer: 

 Yttrande över förslag till organisationsförändringar inför 2019. 
 Fastighet 

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

 Sammanfattning 
 I samband med arbetet med verksamhetsplan 2019 och framtå, har ett antal förslag till mindre  
 organisationsförändringar föreslagits. Ett av dessa är räddningstjänstens nämnds- och  
 förvaltningstillhörighet. Förslaget är att flytta räddningstjänsten från myndighetsnämnden till  
 kommunstyrelsen från och med 2019-01-01. 

 Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Jan Holmqvist. 

 Myndighetsnämnden beslutar 
 att ställa sig positiv till förslaget när det gäller räddningstjänstens nämnd- och förvaltningstillhörighet. 

 Motivering till beslut 
 Myndighetsnämnden inte får utöva i lag eller författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som  
 nämnden själv bedriver (Kommunallagen 6 kap. § 7). 

 Upplysning 

 Lagrum 

 Beslutet skickas till 
 Kommunledningskontoret 



 Myndighetsnämnden Sida 20 (20) 
 Protokollsdatum 2018-09-20 

 § 98 Diarienummer: 

 Informationsärenden 
 Fastighet 

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

 Sammanfattning 

 Beslutsunderlag 
 •Räddningtjänsten Vaggeryd kommun; Föreläggande enligt tillsyn LSO 2:2PDF 
 •Tillförordnad förvaltningschefPDF 
 •Länstyrelsen i Jönköpings län; Bekräftande av anmälan om transport av farligt avfall.PDF 
 •Länstyrelsen i Jönköpings län; Tillstånd enligt 16§ djurskyddslagen , häst.PDF 
 •Länstyrelsen i Jönköpings län; Avfört objekt.PDF 
 •Jordbruksverket; Beslut om hemisolering av djur som inte uppfyller kraven för införsel.PDF 
 •Jordbruksverket; Förprövning av djurstall enligt djurskyddsförordningen. 

 Myndighetsnämnden beslutar 

 Motivering till beslut 

 Upplysning 

 Lagrum 

 Beslutet skickas till 


