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Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 1

2017-01-26

Diarienummer:

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

Sammanfattning
Av miljö- och byggenheten meddelade beslut gällande livsmedelsärenden, miljö- och
hälsoskyddsärenden, byggärenden samt trafikärenden.
Av miljö- och byggenheten meddelade beslut om godkännande av förrättning.

Beslutsunderlag
- Delegationsbeslut från myndighetsförvaltningen, daterade från 2016-12-06 till och med 2017-01-16.

Myndighetsnämnden beslutar
att anse delegationsbesluten föredragna.

Beslutet skickas till

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 2

Diarienummer:
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2017-01-26

2014000522

Beslut om att genomföra åtgärder efter upptäckta brister gällande det
nationella tillsynsprojekt om inomhusmiljö i skolan
Fastighet

SVETSAREN 24

Verksamhetsutövare

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

Sammanfattning
Under år 2014 genomfördes ett nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljö i skolan i Sverige.
Gymnasieskolan Aleholm har varit med under tillsynsprojektet och vissa brister har konstaterats.
Under år 2016 har det genomförts ett efterkontrollbesök med syfte att kontrollera bristerna.
Bedömningen som har gjorts är att vissa brister kvarstår att åtgärdas.

Beslutsunderlag
- Inspektionsrapport 2016-11-10
- Beslut om egenkontroll 2014-11-18
- Beslut om höghöjdsstädning 2014-11-18

Myndighetsnämnden beslutar
att förelägga barn- och utbildningsnämnden med organisationsnummer 212000-0563 följande;
att presentera en lämplig skriftlig rutin för hur och hur ofta gymnasieskolan Aleholm fortsättningsvis
kommer att genomföra höghöjdsstädning i sina verksamhetslokaler och gymnastiksalar till
myndighetsförvaltningen. Vid utebliven åtgärd förenas åtgärdspunkten vid vite på 10 000 kr,
att gymnasieskolan Aleholm ska ha tillgång till en kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad för de
kemikalier som finns i skolan så att det uppnår till kraven i gällande kemikalielagstiftning. Kopia ska
skickas till myndighetsförvaltningen,
att det ska finnas en tydlig skriftlig ansvarsfördelning i skolans egenkontrollprogram som skriftligt ska
redovisas för myndighetsförvaltningen,
att åtgärderna ska vara vidtagna snarast, dock senast 2017-03-27.

Motivering till beslut
Gymnasieskolan Aleholm har tidigare förelagts om höghöjdsstädning som delvis har åtgärdats. Det
finns dock ingen skriftlig rutin eller plan om hur och hur ofta skolan fortsättningsvis kommer att
genomföra hög höjd städning. Den senaste höghöjdsstädningen utfördes under junimånad 2015.
Enligt tidigare beslut om höghöjdsstädning och kompatibel med folkhälsomyndighetens allmänna råd
om städning i skolor (FoHMFS 2014:19) bör höghöjdsstädning genomföras löpande under året, där
städningens omfattning bör dimensioneras utifrån verksamheten och belastningen i lokalerna.
Ansamling av dam bör motverkas. Om ovanstående inte beaktas görs bedömningen att även 2 kap 3
§ miljöbalken inte följs därför bedöms det att förelagt krav ska gälla.
Kemikalieförteckning för de kemikalier som finns inom skolans verksamhet är mycket bristfällig. Detta
har kommunicerats efter en inspektion under 2014 och kvarstår 2016 att åtgärdas. Krav i gällande
kemikalielagstiftning och förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll 7 § har
inte följts.
Det saknas i dagsläget en tydlig och skriftligt ansvarsfördelning bland annat mellan Tekniska
förvaltningens städenhet och fastighetsenhet samt skolans personal. Detta har 2014 förelagts
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verksamheten.
I enlighet med Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll § 4 ska det finnas
en tydligt skriftligt ansvarsfördelning inom en skolas verksamhet. Tidigare har skolan förelagts om en
fungerande egenkontroll. I enlighet med förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens
egenkontroll 4 §
Ska det för varje verksamhet finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska
ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten.

Upplysning
Bifoga följande information:
- Handledning kemikalieförteckning
- Exempel kemikalieförteckning (förslag)

Lagrum
Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll § 4 och § 7
Miljöbalken (1998:808) kap 2 § 3 och kap 26 § 9, § 14, § 19 och § 21
FoHMFS 2014:19

Beslutet skickas till
Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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2014000525

Beslut om att genomföra åtgärder efter upptäckta brister gällande det
nationella tillsynsprojekt om inomhusmiljö i skolan
Fastighet

HILLAFÄLLAN 1:43

Sökande

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

Sammanfattning
Under år 2014 genomfördes ett nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljö i skolan i Sverige.
Rörviks skola har varit med under tillsynsprojektet och vissa brister har konstaterats.
Under år 2016 har det genomförts ett efterkontrollbesök med syfte att kontrollera bristerna.
Bedömningen som har gjorts är att vissa brister kvarstår att åtgärdas.

Beslutsunderlag
- Inspektionsrapport 2016-12-19
- Beslut om egenkontroll 2014-11-19
- Beslut om höghöjdsstädning 2014-11-19

Myndighetsnämnden beslutar
att förelägga barn- och utbildningsnämnden med organisationsnummer 212000-0563 följande;
att presentera en lämplig skriftlig rutin för hur och hur ofta skolan fortsättningsvis kommer att
genomföra höghöjdsstädning i sina verksamhetslokaler och gymnastiksalar till
myndighetsförvaltningen. Vid utebliven åtgärd förenas åtgärdspunkten vid vite på 10 000 kr,
att skolan ska ha tillgång till en kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad för de kemikalier som
finns i skolan så att det uppnår till kraven i gällande kemikalielagstiftning. Kopia ska skickas till
myndighetsförvaltningen,
att det ska finnas en tydlig skriftlig ansvarsfördelning i skolans egenkontrollprogram som skriftligt
redovisas för myndighetsförvaltningen,
att åtgärderna ska vara vidtagna snarast, dock senast 2017-03-27.

Motivering till beslut
Rörviks skola har tidigare förelagts om höghöjdsstädning som delvis har åtgärdats. Det finns dock
ingen skriftlig rutin eller plan om hur och hur ofta skolan fortsättningsvis kommer att genomföra
höghöjdsstädning. Den senaste höghöjdsstädningen utfördes under junimånad 2015. Enligt tidigare
beslut om höghöjdsstädning och kompatibel med folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i
skolor (FoHMFS 2014:19) bör hög höjd städning genomföras löpande under året, där städningens
omfattning bör dimensioneras utifrån verksamheten och belastningen i lokalerna. Ansamling av dam
bör motverkas. Om ovanstående inte beaktas görs bedömningen att även 2 kap 3 § miljöbalken inte
följs därför bedöms det att förelagt krav ska gälla.
Kemikalieförteckning för de kemikalier som finns inom skolans verksamhet är mycket bristfällig. Detta
har kommunicerats efter en inspektion under 2014 och kvarstår 2016 att åtgärdas. Krav i gällande
kemikalielagstiftning och förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll 7 § har
inte följts.
Det saknas i dagsläget en tydlig och skriftligt ansvarsfördelning bland annat mellan Tekniska
förvaltningens städenhet och fastighetsenhet samt skolans personal. Detta har 2014 förelagts
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verksamheten.
I enlighet med Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll § 4 ska det finnas
en tydligt skriftligt ansvarsfördelning inom en skolas verksamhet. Tidigare har skolan förelagts om en
fungerande egenkontroll. I enlighet med förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens
egenkontroll 4 §
Ska det för varje verksamhet finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska
ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten.

Upplysning
Bifoga följande information:
- Handledning kemikalieförteckning
- Exempel kemikalieförteckning

Lagrum
Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll § 4 och § 7
Miljöbalken (1998:808) kap 2 § 3 och kap 26 § 9, § 14, § 19 och § 21
FoHMFS 2014:19

Beslutet skickas till
Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
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2014000524

Beslut om att genomföra åtgärder efter upptäckta brister gällande det
nationella tillsynsprojekt om inomhusmiljö i skolan
Fastighet

STOCKARYD 3:122

Sökande

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

Sammanfattning
Under år 2014 genomfördes ett nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljö i skolan i Sverige.
Stockaryds skola har varit med under tillsynsprojektet och vissa brister har konstaterats.
Under år 2016 har det genomförts ett efterkontrollbesök med syfte att kontrollera bristerna.
Bedömningen som har gjorts är att vissa brister kvarstår att åtgärdas.

Beslutsunderlag
- Inspektionsrapport 2016-12-19
- Beslut om egenkontroll 2014-11-20

Myndighetsnämnden beslutar
att förelägga barn- och utbildningsnämnden med organisationsnummer 212000-0563 följande;
att presentera en lämplig skriftlig rutin för hur och hur ofta skolan fortsättningsvis kommer att
genomföra höghöjdsstädning i sina verksamhetslokaler och gymnastiksalar till
myndighetsförvaltningen,
att skolan ska ha tillgång till en kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad för de kemikalier som
finns i skolan så att det uppnår till kraven i gällande kemikalielagstiftning. Kopia ska skickas till
myndighetsförvaltningen,
att det ska finnas en tydlig skriftlig ansvarsfördelning i skolans egenkontrollprogram som skriftligt
redovisas för myndighetsförvaltningen,
att åtgärderna ska vara vidtagna snarast, dock senast 2017-03-27.

Motivering till beslut
Stockaryds skola har tidigare i inspektionsrapport informerats om att det ska finnas rutiner för
höghöjdsstädning. Det finns dock ingen skriftlig rutin eller plan om hur och hur ofta skolan
fortsättningsvis kommer att genomföra höghöjdsstädning. Den senaste höghöjdsstädningen utfördes
under junimånad 2015. Enligt information i inspektionsrapport om höghöjdsstädning och kompatibel
med folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor (FoHMFS 2014:19) bör
höghöjdsstädning genomföras löpande under året, där städningens omfattning bör dimensioneras
utifrån verksamheten och belastningen i lokalerna. Ansamling av dam bör motverkas. Om
ovanstående inte beaktas görs bedömningen att även 2 kap 3 § miljöbalken inte följs därför bedöms
det att förelagt krav ska gälla.
Kemikalieförteckning för de kemikalier som finns inom skolans verksamhet är mycket bristfällig. Detta
har kommunicerats efter en inspektion under 2014 och kvarstår 2016 att åtgärdas. Krav i gällande
kemikalielagstiftning och förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll 7 § har
inte följts.
Det saknas i dagsläget en tydlig och skriftligt ansvarsfördelning bland annat mellan Tekniska
förvaltningens städenhet och fastighetsenhet samt skolans personal. Detta har 2014 förelagts
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verksamheten.
I enlighet med Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll § 4 ska det finnas
en tydligt skriftligt ansvarsfördelning inom en skolas verksamhet. Tidigare har skolan förelagts om en
fungerande egenkontroll. I enlighet med förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens
egenkontroll 4 §
Ska det för varje verksamhet finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska
ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten.

Upplysning
Bifoga följande information:
- Handledning kemikalieförteckning
- Exempel kemikalieförteckning

Lagrum
Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll § 4 och § 7
Miljöbalken (1998:808) kap 2 § 3 och kap 26 § 9, § 19 och § 21
FoHMFS 2014:19

Beslutet skickas till
Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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2014000527

Beslut om att genomföra åtgärder efter upptäckta brister gällande det
nationella tillsynsprojekt om inomhusmiljö i skolan
Fastighet

RAPPHÖNAN 9

Sökande

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

Sammanfattning
Under år 2014 genomfördes ett nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljö i skolan i Sverige.
Hägneskolan har varit med under tillsynsprojektet och vissa brister har konstaterats.
Under år 2016 har det genomförts ett efterkontrollbesök med syfte att kontrollera bristerna.
Bedömningen som har gjorts är att vissa brister kvarstår att åtgärdas.

Beslutsunderlag
- Svar på inspektionsrapport 2017-01-18
- Inspektionsrapport 2016-12-19
- Beslut om egenkontroll 2014-11-19
- Beslut om höghöjdsstädning 2014-11-19

Myndighetsnämnden beslutar
att förelägga barn- och utbildningsnämnden med organisationsnummer 212000-0563 följande;
att presentera en lämplig skriftlig rutin för hur och hur ofta skolan fortsättningsvis kommer att
genomföra höghöjdsstädning i sina verksamhetslokaler och gymnastiksalar till
myndighetsförvaltningen. Vid utebliven åtgärd förenas åtgärdspunkten vid vite på 10 000 kr,
att skolan ska ha tillgång till en kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad för de kemikalier som
finns i skolan så att det uppnår till kraven i gällande kemikalielagstiftning. Kopia ska skickas till
myndighetsförvaltningen,
att det ska finnas en tydlig skriftlig ansvarsfördelning i skolans egenkontrollprogram som skriftligt
redovisas för myndighetsförvaltningen,
att åtgärderna ska vara vidtagna snarast, dock senast 2017-03-27.

Motivering till beslut
Hägneskolan har tidigare förelagts om höghöjdsstädning som delvis har åtgärdats. Det finns dock
ingen skriftlig rutin eller plan om hur och hur ofta skolan fortsättningsvis kommer att genomföra
höghöjdstädning. Den senaste höghöjdsstädningen utfördes under junimånad 2015. Enligt tidigare
beslut om höghöjdsstädning och kompatibel med folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i
skolor (FoHMFS 2014:19) bör höghöjdsstädning genomföras löpande under året, där städningens
omfattning bör dimensioneras utifrån verksamheten och belastningen i lokalerna. Ansamling av dam
bör motverkas. Om ovanstående inte beaktas görs bedömningen att även 2 kap 3 § miljöbalken inte
följs därför bedöms det att förelagt krav ska gälla.
Kemikalieförteckning för de kemikalier som finns inom skolans verksamhet är mycket bristfällig. Detta
har kommunicerats efter en inspektion under 2014 och kvarstår 2016 att åtgärdas. Krav i gällande
kemikalielagstiftning och förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll 7 § har
inte följts.
Det saknas i dagsläget en tydlig och skriftligt ansvarsfördelning bland annat mellan Tekniska
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förvaltningens städenhet och fastighetsenhet samt skolans personal. Detta har 2014 förelagts
verksamhetem.
I enlighet med Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll § 4 ska det finnas
en tydligt skriftligt ansvarsfördelning inom en skolas verksamhet. Tidigare har skolan förelagts om en
fungerande egenkontroll. I enlighet med förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens
egenkontroll 4 §
Ska det för varje verksamhet finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska
ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten.

Upplysning
Bifoga följande information:
- Handledning kemikalieförteckning
- Exempel kemikalieförteckning

Lagrum
Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll § 4 och § 7
Miljöbalken (1998:808) kap 2 § 3 och kap 26 § 9, § 14, § 19 och § 21
FoHMFS 2014:19

Beslutet skickas till
Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se
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2014000523

Beslut om att genomföra åtgärder efter upptäckta brister gällande det
nationella tillsynsprojekt om inomhusmiljö i skolan
Fastighet

VRIGSTAD 3:83

Sökande

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

Sammanfattning
Under år 2014 genomfördes ett nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljö i skolan i Sverige.
Vrigstad skola har varit med under tillsynsprojektet och vissa brister har konstaterats.
Under år 2016 har det genomförts ett efterkontrollbesök med syfte att kontrollera bristerna.
Bedömningen som har gjorts är att vissa brister kvarstår att åtgärdas.

Beslutsunderlag
- Svar på inspektionsrapport, 2017-01-09
- Inspektionsrapport 2016-12-19
- Beslut om egenkontroll 2014

Myndighetsnämnden beslutar
att förelägga barn- och utbildningsnämnden med organisationsnummer 212000-0563 följande;
att presentera en lämplig skriftlig rutin för hur och hur ofta skolan fortsättningsvis kommer att
genomföra höghöjdsstädning i sina verksamhetslokaler och gymnastiksalar till
myndighetsförvaltningen,
att skolan ska ha tillgång till en kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad för de kemikalier som
finns i skolan så att det uppnår till kraven i gällande kemikalielagstiftning. Kopia ska skickas till
myndighetsförvaltningen,
att det ska finnas en tydlig skriftlig ansvarsfördelning i skolans egenkontrollprogram som skriftligt
redovisas för myndighetsförvaltningen,
att åtgärderna ska vara vidtagna snarast, dock senast 2017-03-27.

Motivering till beslut
Vrigstad skola har tidigare i inspektionsrapport informerats om att det ska finnas rutiner för
höghöjdsstädning. Det finns dock ingen skriftlig rutin eller plan om hur och hur ofta skolan
fortsättningsvis kommer att genomföra höghöjdsstädning. Den senaste höghöjdsstädningen utfördes
under junimånad år 2015. Enligt information i inspektionsrapport om höghöjdsstädning och
kompatibel med folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor (FoHMFS 2014:19) bör
höghöjdstädning genomföras löpande under året, där städningens omfattning bör dimensioneras
utifrån verksamheten och belastningen i lokalerna. Ansamling av dam bör motverkas. Om
ovanstående inte beaktas görs bedömningen att även 2 kap 3 § miljöbalken inte följs därför bedöms
det att förelagt krav ska gälla.
Kemikalieförteckning för de kemikalier som finns inom skolans verksamhet är mycket bristfällig. Detta
har kommunicerats efter en inspektion under 2014 och kvarstår 2016 att åtgärdas. Krav i gällande
kemikalielagstiftning och förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll 7 § har
inte följts.
Det saknas i dagsläge en tydlig och skriftligt ansvarsfördelning bland annat mellan Tekniska
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Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Sida 12 (36)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

2017-01-26

förvaltningens städenhet och fastighetsenhet samt skolans personal. Detta har 2014 förelagts
verksamheten.
I enlighet med Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll § 4 ska det finnas
en tydligt skriftligt ansvarsfördelning inom en skolas verksamhet. Tidigare har skolan förelagts om en
fungerande egenkontroll. I enlighet med förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens
egenkontroll 4 §
Ska det för varje verksamhet finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska
ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten.

Upplysning
Bifoga följande information:
- Handledning kemikalieförteckning
- Exempel kemikalieförteckning (förslag)

Lagrum
Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll § 4 och § 7
Miljöbalken (1998:808) kap 2 § 3 och kap 26 § 9, § 19 och § 21
FoHMFS 2014:19

Beslutet skickas till
Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 7

Diarienummer:

Sida 13 (36)

2017-01-26

2014000528

Beslut om att genomföra åtgärder efter upptäckta brister gällande det
nationella tillsynsprojekt om inomhusmiljö i skolan
Fastighet

ABBORREN 2

Verksamhetsutövare

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

Sammanfattning
Under år 2014 genomfördes ett nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljö i skolan i Sverige.
Hofgårdsskolan har varit med under tillsynsprojektet och vissa brister har konstaterats.
Under år 2016 har det genomförts ett efterkontrollbesök med syfte att kontrollera bristerna.
Bedömningen som har gjorts är att vissa brister kvarstår att åtgärdas.

Beslutsunderlag
- Inspektionsrapport 2016-12-19
- Beslut om egenkontroll 2014-11-18

Myndighetsnämnden beslutar
att förelägga barn- och utbildningsnämnden med organisationsnummer 212000-0563 följande;
att presentera en lämplig skriftlig rutin för hur och hur ofta skolan fortsättningsvis kommer att
genomföra höghöjdsstädning i sina verksamhetslokaler och gymnastiksalar till
myndighetsförvaltningen,
att skolan ska ha tillgång till en kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad för de kemikalier som
finns i skolan så att det uppnår till kraven i gällande kemikalielagstiftning. Kopia ska skickas till
myndighetsförvaltningen,
att det ska finnas en tydlig skriftlig ansvarsfördelning i skolans egenkontrollprogram som skriftligt
redovisas för myndighetsförvaltningen,
att åtgärderna ska vara vidtagna snarast,dock senast 2017-03-27.

Motivering till beslut
Hofgårdsskolan har tidigare i inspektionsrapport informerats om att det ska finnas rutiner för
höghöjdsstädning. Det finns dock ingen skriftlig rutin eller plan om hur och hur ofta skolan
fortsättningsvis kommer att genomföra höghöjdsstädning. Den senaste höghöjdsstädning utfördes
under junimånad 2015. Enligt information i inspektionsrapport om höghöjdsstädning och kompatibel
med folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor (FoHMFS 2014:19) bör
höghöjdsstädning genomföras löpande under året, där städningens omfattning bör dimensioneras
utifrån verksamheten och belastningen i lokalerna. Ansamling av dam bör motverkas. Om
ovanstående inte beaktas görs bedömningen att även 2 kap 3 § miljöbalken inte följs därför bedöms
det att förelagt krav ska gälla.
Kemikalieförteckning för de kemikalier som finns inom skolans verksamhet är mycket bristfällig. Detta
har kommunicerats efter en inspektion under 2014 och kvarstår 2016 att åtgärdas. Krav i gällande
kemikalielagstiftning och förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll 7 § har
inte följts.
Det saknas i dagsläge en tydlig och skriftligt ansvarsfördelning bland annat mellan Tekniska
förvaltningens städenhet och fastighetsenhet samt skolans personal. Detta har år 2014 förelagts
Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Sida 14 (36)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

2017-01-26

verksamheten.
I enlighet med Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll § 4 ska det finnas
en tydligt skriftligt ansvarsfördelning inom en skolas verksamhet. Tidigare har skolan förelagts om en
fungerande egenkontroll. I enlighet med förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens
egenkontroll 4 §
Ska det för varje verksamhet finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska
ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten.

Upplysning
Bifoga följande information:
- Handledning kemikalieförteckning
- Exempel kemikalieförteckning (förslag)

Lagrum
Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll § 4 och § 7
Miljöbalken (1998:808) kap 2 § 3 och kap 26 § 9, § 19 och § 21
FoHMFS 2014:19

Beslutet skickas till
Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 8

Diarienummer:

Sida 15 (36)

2017-01-26

2014000526

Beslut om att genomföra åtgärder efter upptäckta brister gällande det
nationella tillsynsprojekt om inomhusmiljö i skolan
Fastighet

KARBASEN 1

Sökande

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

Sammanfattning
Under år 2014 genomfördes ett nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljö i skolan i Sverige.
Vallsjöskolan har varit med under tillsynsprojektet och vissa brister har konstaterats.
Under år 2016 har det genomförts ett efterkontrollbesök med syfte att kontrollera bristerna.
Bedömningen som har gjorts är att vissa brister kvarstår att åtgärdas.

Beslutsunderlag
- Inspektionsrapport 2016-12-19
- Beslut om egenkontroll 2014-11-20
- Beslut om höghöjdsstädning 2014-11-20

Myndighetsnämnden beslutar
att förelägga barn- och utbildningsnämnden med organisationsnummer 212000-0563 följande;
att presentera en lämplig skriftlig rutin för hur och hur ofta skolan fortsättningsvis kommer att
genomföra höghöjdsstädning i sina verksamhetslokaler och gymnastiksalar till
myndighetsförvaltningen. Vid utebliven åtgärd förenas åtgärdspunkten vid vite på 10 000 kr,
att skolan ska ha tillgång till en kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad för de kemikalier som
finns i skolan så att det uppnår till kraven i gällande kemikalielagstiftning. Kopia ska skickas till
myndighetsförvaltningen,
att det ska finnas en tydlig skriftlig ansvarsfördelning i skolans egenkontrollprogram som skriftligt
redovisas för myndighetsförvaltningen,
att åtgärderna ska vara vidtagna snarast, dock senast 2017-03-27.

Motivering till beslut
Vallsjöskolan har tidigare förelagts om höghöjdsstädning som delvis har åtgärdats. Det finns dock
ingen skriftlig rutin eller plan om hur och hur ofta skolan fortsättningsvis kommer att genomföra
höghöjdsstädning. Den senaste höghöjdtädning utfördes under junimånad 2015. Enligt tidigare
beslut om höghöjdsstädning och kompatibel med folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i
skolor (FoHMFS 2014:19) bör höghöjdsstädning genomföras löpande under året, där städningens
omfattning bör dimensioneras utifrån verksamheten och belastningen i lokalerna. Ansamling av dam
bör motverkas. Om ovanstående inte beaktas görs bedömningen att även 2 kap 3 § miljöbalken inte
följs därför bedöms det att förelagt krav ska gälla.
Kemikalieförteckning för de kemikalier som finns inom skolans verksamhet är mycket bristfällig. Detta
har kommunicerats efter en inspektion under 2014 och kvarstår 2016 att åtgärdas. Krav i gällande
kemikalielagstiftning och förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll 7 § har
inte följts.
Det saknas i dagsläge en tydlig och skriftligt ansvarsfördelning bland annat mellan Tekniska
förvaltningens städenhet och fastighetsenhet samt skolans personal. Detta har 2014 förelagts
Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Sida 16 (36)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

2017-01-26

verksamheten.
I enlighet med Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll § 4 ska det finnas
en tydligt skriftligt ansvarsfördelning inom en skolas verksamhet. Tidigare har skolan förelagts om en
fungerande egenkontroll. I enlighet med förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens
egenkontroll 4 §
Ska det för varje verksamhet finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska
ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten.

Upplysning
Bifoga följande information:
- Handledning kemikalieförteckning
- Exempel kemikalieförteckning (förslag)

Lagrum
Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll § 4 och § 7
Miljöbalken (1998:808) kap 2 § 3 och kap 26 § 9, § 14, § 19 och § 21
FoHMFS 2014:19

Beslutet skickas till
Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Sida 17 (36)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 9

Diarienummer:

2017-01-26

2017000003

Anmälan om lokal gällande utökad skolverksamhet
Fastighet

GÄSTGIVAREGÅRDEN 1:269

Sökande

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

Sammanfattning
Barn- och utbildningsförvaltningen Sävsjö kommun har lämnat in en anmälan om lokal gällande en
förskola på adressen Hugo Karlbergs väg 2 på fastigheten Gästgivaregården 1:269.
Det är en befintlig verksamhet som får en utökning genom en tillbyggnation med syfte att kunna
erbjuda fler barn förskoleplatser på Palettens förskola i Vrigstad.
Det innebär att ytterligare tjugo barn kan erbjudas en förskoleplats och att personalstyrkan utökas
med fyra medarbetare.

Beslutsunderlag
- Anmälan om lokal, 2016-12-30
- Komplettering till anmälan, 2017-01-13 och 2017-01-24

Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna barn- och utbildningförvaltningens (orgnr 212000-0563) anmälan om lokal, samt att
förelägga sökande att genomföra följande;
att använda skolans olika rum utifrån den befintliga ventilationens verkliga kapacitet,
att uppdatera skolans skriftligt dokumenterade egenkontrollprogramm med hänsyn tagit till den
utökade verksamheten och i enlighet med förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll, och
att en kopia av egenkontrollprogrammet ska vara myndighetsförvaltningen tillhanda innan start av
den utökade verksamheten.

Motivering till beslut
I enlighet med det som framgår i anmälan och kraven ställt i detta beslut bedöms verksamheten
kunna bedrivas utan någon större risk för människors hälsa eller miljön.

Upplysning
I er redovisade personbelastningskarta framgår de totala vistelseytor inomhus i förhållande till antal
barn.
Myndighetsförvaltningens råd är att varje barn i förskolan behöver en yta inomhus på minst 7,5
kvadratmeter.
I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) beskrivs att i skolor och
förskolor för barnomsorg bör uteluftsflödet inte understiga cirka 7 l/s per person vid stillasittande
sysselsättning. Ett tillägg på minst 0.35 l/s per kvadratmeter golvarea bör göras så att hänsyn också
tas till föroreningar från andra källor än människor.
Bifoga Sävsjö kommuns informationsbroschyr: "Vägledning om miljö och hälsa i förskola, skola och
fritidshem".

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

Sida 18 (36)

2017-01-26

Lagrum
Miljöbalken (1998:808) kap 2 § 3 samt kap 26 § 19
Förordningen (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 35
Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll §§ 4-7.

Beslutet skickas till
Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)
Fastighetsägare

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Sida 19 (36)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 10

Diarienummer:

2017-01-26

2015000715

Beslut om långsiktig underhållsplan förenade vid vite
Fastighet

GÄDDAN 2

Fastighetsägare

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

Sammanfattning
Vid en inspektion genomförd 31 augusti 2016 konstaterades det att en skriftligt långsiktig
underhållsplan saknas för flerfamiljbostadshuset på fastigheten.
Myndighetsförvaltningen har upprättat ett beslut om att fastighetsägaren ska upprätta ett skriftligt
förslag av en långsiktig underhållsplan.
Det skriftliga förslaget till en långsiktig underhållsplan har inte inkommit till myndighetsförvaltningen.

Beslutsunderlag
- Inspektionsrapport samt fotodokumentation 2016-09-06
- Beslut om långsiktig underhållsplan 2016-09-06

Myndighetsnämnden beslutar
att förelägga fastighetsägaren xx för fastigheten Gäddan 2 med personnummer xx;
att upprätta ett skriftligt förslag av en långsiktig underhållsplan för fastigheten Gäddan 2, Sävsjö
kommun,
att det skriftliga förslaget ska vara myndighetsförvaltningen tillhanda senast 3 månader efter
mottagandet av beslutet,
att vid utebliven åtgärd förenas beslutet vid vite på 15 000 kronor.

Motivering till beslut
Det bedöms som motiverat med hänsyn tagit till brister upptäckt under inspektionsbesöket den 201608-31 och gällande lagstiftning att det är skäligt att det ska finnas en skriftlig långsiktig
underhållsplan för flerfamiljbostadshus på fastigheten.

Upplysning
Ett skriftligt förslag till en långsiktig underhållsplan bör innehålla större renoveringar som t.ex.
stambyte, fasad, yttertak, värmesystem men även mindre reparationer och årliga kontroller. Det ska
även framgå vem som är ansvarig för uppdatering av planen och planeringen ska fungera även vid
ordinarie ansvarigs frånvaro. Tidsplanering ska finnas med för varje del.
Myndighetsförvaltningen kommer att sända beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel i enlighet med 26 kap. 15 § miljöbalken.
Miljöbalken 9 kap 9§ Bostäder ska brukas på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa inte
uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur.
Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas
för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.

Lagrum
Miljöbalken kap 9 § 3 och § 9, kap 26 § 9, § 14 och § 19
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso-skydd § 33
Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
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2017-01-26

Beslutet skickas till
Fastighetsägare (besvärshänvisning)

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 11

Diarienummer:

2017-01-26

2015000715

Beslut om att utföra en återkommande besiktningskontroll av
cisteranordning inom fastigheten förenade vid vite
Fastighet

GÄDDAN 2

Fastighetsägare

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

Sammanfattning
Vid en inspektion genomfört 31 augusti 2016 konstaterades det att det är oklart när oljecisternen
större än 1 kubik, stående ovan mark, senast har genomgått en besiktning.
Myndighetsförvaltningen har genom delgivet beslut förelagt fastighetsägare att inkomma med ett
godkänt besiktningsprotokoll för oljecisternen.
Ett godkänt besiktningsprotokoll har dock inte blivit myndighetsförvaltningen tillhanda.

Beslutsunderlag
- Inspektionsrapport 2016-09-06
- Beslut om åtgärder 2016-09-06
- Inspektionsrapport 2017-01-13

Myndighetsnämnden beslutar
att förelägga fastighetsägaren xx för fastigheten Gäddan 2 med personnummer xx följande;
att inkomma med en kopia på besiktningsprotokoll som visar att cistern med tillhörande rörledingar
blivit kontrollerade av ett ackrediterad kontrollföretag (8 kap. NFS 2003:24) senast 6 veckor efter
mottagandet av beslutet,
att vid utebliven åtgärd beslutet förenas vid vite på 5 000 kr.

Motivering till beslut
Enligt NFS 2003:24 1 kap 2 § ska återkommande kontroll utföras vid förvaring av dieselbrännolja,
eldningsolja eller spillolja i cisterner med tillhörande rörledningar i mark som rymmer mer än 1 kubik
samt cisterner ovan mark som rymmer mer än 1 kubik men högst 10 kubik.
Fastighetsägaren har inte genomfört det krav som tidigare ställt i beslut om åtgärder om att inkomma
med ett besiktningsprotokoll som visar att cisternanordningen har blivit kontrollerade av ett
ackrediterad kontrollföretag.
Med hänsyn tagit till gällande lagstiftning nämnd i detta beslut bedöms det motiverat att förelägga om
att inkomma med en kopia på besiktningsprotokoll som visar att cistern med tillhörande rörledningar
blivit kontrollerade av ett ackrediterad kontrollföretag och att vid utebliven åtgärd beslutet förenas vid
vite.

Upplysning
Återkommande kontroll av cisterner med tillhörande rörledningar ska genomföras med ett intervall av
12 år (gäller cisterner med korrossionsskydd) eller 6 år (gäller cisterner som inte uppfyller kravet på
korrossionsskydd) (8 Kap. NFS 2003:24).
Den återkommande kontrollen ska utföras av ett ackrediterat företag. Ett register över ackrediterade
företag finns på www.swedac.se

Lagrum
Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Sida 22 (36)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

2017-01-26

Miljöbalken kap 2 § 3 och § 7, kap 26 § 9, § 14, § 19 och § 21
NFS 2003:24
Förordning (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer § 26

Beslutet skickas till
Fastighetsägare (besvärshänvisning)

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 12

Diarienummer:
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2015000878

Beslut om installation av oljeavskiljare
Fastighet

GÄSTGIVAREGÅRDEN 1:96

Verksamhetsutövare

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

Sammanfattning
Myndighetsförvaltningen har under 2016 besökt och kommer att besöka alla företag för oss kända
som tvättar fordon. Både de företag som har fordonstvätt för allmänheten och för de företag som
tvättar fordon i den egna verksamheten.
Syftet med besöket var att kontrollera om verksamheten uppfyller kraven i miljöbalken (1998:808)
och förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Beslutsunderlag
- Inspektionsrapport 2016-12-27
- Tjänsteskrivelse upprättad av Fiona Vader-Kok, 2017-01-17

Myndighetsnämnden beslutar
att återremittera ärendet för vidare utredning.
Per-Otto Ivarsson (s) och Kenneth Jonasson (sd) reserverade sig mot beslutet till fördel för
tjänstemannaförslaget.

Beslutet skickas till
Verksamhetsutövaren

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 13

Diarienummer:
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2016000143

Föreläggande med vite att åtgärda bristande inomhustemperatur
Fastighet

BOATORP 3:1

Fastighetsägare

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

Sammanfattning
Hyresgäster på fastigheten Boatorp 3:1 inkom den 16 februari 2016 med ett klagomål gällande
bristfällig värme i sin lägenhet.
Enligt de klagande hyresgästerna har det sedan de flyttade in den 1 januari 2015 varit problem att få
tillräcklig värme i badrum och toalett.
På den lilla toaletten saknas element. För att få upp värmen har hyresgästerna placerat ett löst
element på toaletten med el dragen från hallen, något som en elbutik som de klagande konsulterat
menat är otillåtet och förenat med fara för människors hälsa.
I badrummet finns ett element, men enligt de klagande är det inte tillräckligt för att uppnå tillräcklig
värme. När värmen från pannan höjs för att uppnå tillräcklig värme i badrummet, menar de klagande
att det blir för hög temperatur i resten av lägenheten.
Ett brev för kännedom om det inkomna klagomålet skickades den 10 mars 2016 till fastighetsägaren,
med möjlighet för denne att kommentera klagomålet. Kommentar inkom skriftligen från
fastighetsägaren den 31 mars 2016.
Myndigheten tog den 2 maj 2016 beslut om avslut i ärendet, kompletterat med försiktighetsmått. Ett
förtydligande av försiktighetsmåtten skickades den 27 maj 2016.
Den 22 och 26 oktober 2016 kontaktades myndighetsförvaltningen per mejl av hyresgästerna, som
meddelade att temperaturen i badrummet och den lilla toaletten nu åter understeg +20°C. Den 1
november klockan 14.30 utförde myndighetsförvaltningen en indikativ temperaturmätning i
badrummet och den lilla toaletten i den aktuella lägenheten. Vid detta tillfälle var temperaturen +19°C
i badrummet och +18,5°C på den lilla toaletten. Utomhustemperaturen vid mättillfället var +7°C.
Elementet i badrummet avgav mycket svag värme, trots att det var uppvridet i maxläge.
Den 9 november 2016 förelades fastighetsägaren att inom två månader åtgärda
inomhustemperaturen i lägenheten så att temperaturen under dygnet inte understiger +20°C.
Den 10 januari 2017 inkom ett mail från fastighetsägaren, därdet meddelades att nytt badrumsfönster
är beställt. Övriga åtgärder som ska göras är att i samband med fönsterbytet se över om
tilläggsisolering av den delen av vinden behöver göras.
Den 11 och 12 januari 2017 inkom mail från hyresgästerna. Där informerades
myndighetsförvaltningen om att temperaturen i badrummet och toaletten ännu inte varit över +20°C
någon gång sedan september 2016. Hyresgästerna bekräftade att nytt fönster beställts, men
menade att detta skett så sent att fönstret inte hunnit installeras innan tiden för föreläggandet utgått.
Myndighetsförvaltningen kontaktade den 13 januari 2017 Jano Bygg AB, som fått uppdraget att sätta
in det nya fönstret. Enligt Janusz Gawel på Jano Bygg AB mättes fönstret upp i början av december
och beställning gjordes i mitten av december. Fönstret beräknas komma från Polen vecka 3 2017
och kommer i så fall att installeras i slutet av den veckan.

Beslutsunderlag
Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Sida 25 (36)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

2017-01-26

- Klagomål, 2016-02-16
- Brev till fastighetsägare, 2016-03-10
- Brev från fastighetsägare, 2016-03-31
- Beslut om avslut, 2016-05-02
- Förtydligande av försiktighetsmått, 2016-05-27
- Beslut om föreläggande, 2016-11-09
- Brev från fastighetsägare, 2017-01-10
- Mail från hyresgäst, 2017-01-11
- Tjänsteanteckning, 2017-01-16

Myndighetsnämnden beslutar
att förelägga fastighetsägaren/hyresvärden xx med personnummer xx att åtgärda
inomhustemperaturen i badrum och toalett i Kristina och Erik Högmans lägenhet på fastigheten
Boatorp 3:1 så att temperaturen under dygnet inte understiger +20°C.
Åtgärden ska genomföras inom två veckor efter att beslutet vunnit laga kraft. Fastighetsägaren ska
genom redovisning av temperaturmätningar kunna styrka att temperaturen i badrum och toalett i den
aktuella lägenheten under dygnet inte understiger +20°C.
Beslutet förenas med vite på 15 000 kronor.

Motivering till beslut
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus (FoHMFS 2014:17) anger att
temperaturen inomhus behöver vara minst +20°C, mätt med indikativ mätmetod (vanlig
temperaturgivare), eller minst +18°C, mätt med operativ mätmetod, för att inte bedömas som
olägenhet för människors hälsa. Detta gäller dygnet runt och i samtliga bostadsutrymmen. Den
högsta temperaturen inomhus får inte långvarigt vara över +24°C eller kortvarigt över +26°C.
Enligt nedanstående lagrum är verksamhetsutövaren (i detta fall fastighetsägaren) skyldig att vidta
skäliga försiktighetsmått för att förhindra att verksamheten inte medför olägenhet för människors
hälsa.
Myndighetsförvaltningen bedömer att verksamhetsutövaren inte följt försiktighetsmåtten i beslutet om
avslut från den 2 maj 2016.
Myndighetsförvaltningen bedömer också att verksamhetsutövaren inte uppfyllt kraven i föreläggandet
daterat 9 november 2016 inom den angivna tidsperioden.

Lagrum
Miljöbalken kap 2 § 3, kap 2 § 7, kap 9 § 3, kap 9 § 9, kap 26 § 14 samt kap 26 § 22
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 33

Beslutet skickas till
Fastighetsägare (besvärshänvisning)
Klagande (besvärshänvisning)

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 14

Diarienummer:

Sida 26 (36)

2017-01-26

2016000136

Föreläggande med löpande vite att företaget ska följa gällande
lagstiftning som reglerar rättvisande information
Fastighet

GÄSTGIVAREGÅRDEN 1:22

Verksamhetsutövare

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

Sammanfattning
Livsmedelsföretaget uppger på sin meny att skinka används när det i själva verket är ”Pizzaskinka”
som finns i verksamhetens kyl. Detta är vilseledande gentemot kunderna, vilket strider mot gällande
lagstiftning. Myndighetsförvaltningen genomförde en uppföljande kontroll 2017-01-12. 2016-02-10
genomfördes en kontroll då avvikelsen först påtalades.

Beslutsunderlag
- Inspektionsrapport daterad 2016-02-15
- Inspektionsrapport 2017-01-13

Myndighetsnämnden beslutar
att förelägga xx med organisationsnummer xx;
att åtgärda den felaktiga informationen gentemot kunden så att det som serveras stämmer överens
med vad som faktiskt står på menyn.
Föreläggandet förenas med ett löpande vite om 5000 kr för varje påbörjad månad som föreläggandet
inte följs.
Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.

Motivering till beslut
Vid inspektionen 2017-01-12 noterades att avvikelsen sedan förgående inspektion ännu inte var
åtgärdad. I dagsläget marknadsförs skinka på menyn, när det i själva verket är ”Pizzaskinka” från
Skaraborgs chark & fågel, som serveras. Det är allmänt vedertaget att skinka är lårmuskulatur från
gris. Skinkan ska därmed vara hel, utan tillsaster eller en blandprodukt från olika delar av gris. En
vedertagen beteckning får inte användas för livsmedel som har en annan sammansättning än den
som vanligitvis förknippas med beteckningen så att förväxling lätt kan ske.
Förutom krav på säkra livsmedel innehåller livsmedelslagstiftningen regler om redlighet och
märkning. Dessa regler ska tjäna till att skydda konsumenternas intressen så att konsumenten till
exempel:
- Kan göra medvetna val och få valuta för sina pengar
- Inte bli lurad på innehåll och mängd
- Undvika sådant man inte tål eller vill ha
I förordning 178/2002 om allmänna principer beskrivs livsmedelsföretagarens skyldigheter att följa
livsmedelslagstiftningen.
Den så kallade Informationsförordningen (EG nr 1169/2011) har tillämpats sedan 2014 och anger hur
livsmedel ska märkas och presenteras. Livsmedelsföretagen har således haft tid på sig att följa
lagstiftningen.
Myndighetsnämnden bedömer att ett beslut förenat med löpande vite måste göras för att få
Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Sida 27 (36)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum

2017-01-26

livsmedelsföretagen att uppfylla lagstiftningens krav. Myndighetsförvaltningen har i samband med
inspektioner och rådgivning informerat om gällande lagstiftning och försökt få livsmedelsföretagaren
att vidta åtgärder inom en rimlig tid.

Upplysning
Förslag till beslut kommunicerades på plats med verksamhetsutövare 2017-01-12.

Lagrum
Livsmedelslag (2006:804) § 1
Livsmedelslag (2006:804) §§ 22-23
Livsmedelslag (2006:804) § 33
Förordning (EG) nr 1169/2011 artikel 7
Förordning (EG) nr 1169/2011 artikel 8.2
Förordning (EG) nr 178/2002, artikel 16-17

Beslutet skickas till
Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 15

Diarienummer:

2017-01-26

2017000013

Strandskyddsdispens för uppförande av enbostadshus
Fastighet

VRIGSTADS-BODA 3:1

Sökande

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

Sammanfattning
Sökanden önskar dispens från gällande strandskyddsbestämmelser för att få uppföra ett nytt
enbostadshus. Fastigheten ligger belägen söder om Bodaån. Man planerar att bygga upp en ny
byggnad på samma plats som ladugården står idag. Vidare kommer det att uppföras en ny
ekonomibyggnad på fastigheten. Placeringen av densamma är ännu ej fastställd i dagsläget utan är
beroende på beskedet av denna ansökan.
Placeringen av det nya bostadshuset är också fördelaktigt ur vatten och elförsörjningen som redan
finns vid befintliga ekonomibyggnader.
Befintlig mangårdsbyggnad har en så besvärlig placering varvid det krävs stora ingrepp för att få
funktion/utrymme enligt sökandens önskemål. Det gamla huset kommer att användas till sökandens
vuxna barn eller hyras ut som tidigare gjorts.

Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2017-01-10
- Strandskyddskarta daterad 2017-01-20

Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalkens kap 7 § 18 b för enbostadshus och
att befintlig tomtplatsavgränsning även skall gälla i fortsättningen.

Motivering till beslut
Dispens ges i enlighet med miljöbalken, 7 kap § 18 c punkt 1, då dispensen avser ett område som
redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. Huset
kommer att uppföras i anslutning till befintliga hus vilket på så vis inte föranleder till en ostrukturerad
bebyggelse. Åtgärden kan anses vara av sådant slag att det har en begränsad omfattning vilket gör
att strandskyddets syften fortfarande långsiktigt tillgodoses. Växt- och djurliv bedöms inte påverkas
märkbart negativt.

Upplysning
Beslutet om strandskyddsdispens vinner laga kraft först tre 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 beslutet vann laga kraft.

Lagrum
Miljöbalken kap 7 §§ 15, 18 b och 18 c

Beslutet skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 16

Diarienummer:

2017-01-26

2017000004

Strandskyddsdispens för uppförande av enbostadshus
Fastighet

SKOG 1:5

Sökande

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

Sammanfattning
Sökanden ansöker om strandskyddsdispens för ett enbostadshus utmed Övingen på fastigheten
Skog 1:5. Området omfattas av det dokument om landsbygdsutveckling i strandnära läge som
kommunfullmäktige har antagit. I dagsläget finns redan ett fritidshus på fastigheten. Man planerar att
bygga en bostad för åretruntboende och att flytta hit från sitt hemland Tyskland så snart som möjligt.
Flera lyckade strandskyddsbeslut och som vunnit laga kraft har tidigare tagits inom Övingens LISområde.

Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2017-01-16
- Strandskyddskarta daterad 2017-01-20

Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalkens kap 7 § 18 b för uppförande av
enbostadshus och
att en tydlig avgränsning 50 meter väster om Övingens strandlinje skall göras för att tillskapa en fri
passage för allmänheten.

Motivering till beslut
Dispens ges i enlighet med miljöbalken, 7 kap § 18 d, då ansökan berör ett område för
landsbygdsutveckling i strandnära läge. Enbostadshuset kommer att uppföras i anslutning till
bebyggd fastighet vilket på så vis inte föranleder till en ostrukturerad bebyggelse. Det kan också
anses vara av sådant slag att det har en begränsad omfattning vilket gör att strandskyddets syften
fortfarande långsiktigt tillgodoses. Växt- och djurliv bedöms inte påverkas i någon större utsträckning.

Upplysning
Beslutet om strandskyddsdispens vinner laga kraft först tre 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 beslutet vann laga kraft.

Lagrum
Miljöbalken 7 kap §§ 15, 18 b, 18 d och 18 e

Beslutet skickas till
Sökanden
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 17

Diarienummer:

2017-01-26

2016000360

Tillbyggnad av förskolan Paletten samt tillbyggnad förråd
Fastighet

GÄSTGIVAREGÅRDEN 1:269

Sökande

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

Sammanfattning
Sävsjö kommun ansöker om bygglov för att bygga till förskolan Paletten på fastigheten
Gästgivaregården 1:269. Man planerar att bygga en vinkelbyggnad i väster mot befintlig byggnad.
Åtgärden innebär att byggnaden hamnar på prickmark vilket är en avvikelse mot gällande detaljplan.
Berörande sakägare har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Inga erinringar har inkommit till
myndighetsförvaltningens miljö- och byggenhet.

Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2017-01-10

Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillbyggnad förskolan Paletten med stöd av 9 kap. 30 och 31 b §§ plan- och
bygglagen (2010:900).

Motivering till beslut
Tillbyggnad av förskolan Paletten innebär en avvikelse från gällande detaljplan. Myndighetsnämnden
menar att bygglov kan beviljas och att åtgärden kan godkännas som en liten avvikelse mot detaljplan
eftersom berörda grannar inte har haft något att erinra, samtidigt som att avvikelsen kan anses vara
förenligt med planens syften.

Upplysning
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från
dagen för beslutet om lov.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte följs.

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

Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 18

Diarienummer:

2017-01-26

2016000864

Uppförande av förråd samt rivning av tre befintliga förråd
Fastighet

TALGOXEN 17

Sökande

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

Sammanfattning
Sävsjö kommun önskar bygglov för uppförande av förråd vid förskolan på Sörgården.
Den planerade åtgärden innebär en avvikelse mot gällande detaljplan eftersom förrådet hamnar på
prickmark, mark som inte får bebyggas.
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Inga erinringar har kommit in till
myndighetsförvaltningens miljö- och byggenhet.

Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2017-01-16

Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för förråd med stöd av 9 kap. 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen (2010:900), samt
att bevilja rivningslov för tre befintliga förråd.

Motivering till beslut
Uppförande av förrådet innebär en avvikelse från gällande detaljplan. Myndighetsnämnden menar att
bygglov kan beviljas och att åtgärden kan godkännas som en liten avvikelse mot detaljplan eftersom
berörda grannar inte har haft något att erinra, samtigt som att avvikelsen kan anses vara förenligt
med planens syften.

Upplysning
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från
dagen för beslutet om lov.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte följs.

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

Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 19

Diarienummer:
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2017-01-26

2017000010

Uppförande av skatepark
Fastighet

LÖJTNANTEN 12

Sökande

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

Sammanfattning
Sökanden önskar bygglov för uppförande av en skatepark.
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig.

Beslutsunderlag
- Ansökan
- Fotografier tagna 2016-12-05

Myndighetsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för skatepark.

Motivering till beslut
Myndighetsnämnden finner inga hinder för uppförande av skateparken.

Upplysning
Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från
dagen för beslutet om lov.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftningen inte följs.

Lagrum
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 2 kap § 6 samt 9 kap § 2

Beslutet skickas till
Sökanden

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 20

Sida 33 (36)

2017-01-26

Diarienummer:

Ändring genom tillägg till detaljplanen för sydöstra delen av Sävsjö
municipalsamhälle - lagakraft 24:e oktober 1947 - Sävsjö kommun.
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning
Förslaget omfattar hela kvarteret Gjutaren i Sävsjö kommun.
Bestämmelserna i sådana planer som tidigare räknades som fastighetsplaner (tomtindelningsplaner)
ska efter den 2 maj 2011 gälla som bestämmelser i detaljplanen. Eftersom tomtindelningsplaner nu
är bestämmelser i gällande detaljplaner kan en äldre sådan motverka en ändamålsenlig utveckling
av marken, om den i övrigt är planenlig. Detta tillägg syftar till att upphäva en sådan tomtindelning
som inte behövs.

Beslutsunderlag
- Tillägg till planbestämmelser samt planbeskrivning

Myndighetsnämnden beslutar
att inte lämna någon erinran till förslaget.

Upplysning
Inom området finns misstanke om markföroreningar vilket kan medföra en MIFO-utredning.

Beslutet skickas till
Utvecklingsavdelningen, Samhällsbyggnadavdelningen

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Sida 34 (36)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 21

2017-01-26

Diarienummer:

Detaljplan för Stockaryd 23:61 samt del av Stockaryd 4:227, Förskola i
Stockaryd
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning
Förskolan i Stockaryd behöver byggas ut. Det område som är ianspråktaget som tomt till förskolan
stämmer inte med gällande detaljplan. Enligt planen, som är fastställd 30:e mars 1977, utgör en stor
del av områet i nordväst sådan mark som är allmän plats - park eller plantering. Den del av
nuvarande ianspråktaget markområde som utgör tomtmark är inte tillräckligt stor för att inrymma en
utbyggnad av förskolan.

Beslutsunderlag
- Planbeskrivning
- Detaljplan

Myndighetsnämnden beslutar
att inte lämna någon erinran på föreslagen detaljplan.

Upplysning
Aktuellt planområde är beläget centralt i Stockaryd. Hela planområdet är kommunägt.

Lagrum
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 5 kap §§ 18-25

Beslutet skickas till
Utvecklingsavdelningen, Samhällsbyggnadsenheten

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 22

2017-01-26

Diarienummer:

Delgivningar
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens utskott 2016-12-13 § 253; Budgetförutsättningar, budgetprocess 2018.
2. Protokoll kommunfullmäktige 2016-12-19 § 126; Svar på motion angående ökat inflytande över IT i
den kommunala verksamheten.
3. Protokoll kommunfullmäktige 2016-12-19 § 132; Nämndmål och styrtal 2017.
4. SKL, Cirkulär 16:71; Underlag för renhållningsordningens föreskrifter om avfallshantering.
5. Protokoll kommunstyrelsen 2017-01-10 § 10; Riktlinjer för direktupphandling.
6. Mark- och miljööverdomstolen, 2017-01-11; Angående prövningstillstånd för överklagan om
bygglov för vindkraftverk på fastigheten Hylletofta 2:2.
7. Mark- och miljööverdomstolen, 2017-01-11; Angående prövningstillstånd för överklagan för
anmälan om vindkraftverk på fastigheten Hylletofta 2:2.
8. Mark- och miljödomstolen, 2017-01-20; Dom - avslag av ansökan om utdömande av vite,
fastigheten Spånarp 2:3.
9. Länsstyrelsen Östergötland, 2017-01-12; Tillstånd till täkt av torv på fastigheterna Hällaryd 2:3 och
2:5 m.fl.
10. Protokoll från styrgruppsmöte i Miljösamverkan F 2017-01-24 tillsammans med
verksamhetsberättelse 2016 och "på gång"-information.

Beslutet skickas till

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Sida 36 (36)

Myndighetsnämnden
Protokollsdatum
§ 23

2017-01-26

Diarienummer:

Aktuell information om civilt försvar
Fastighet
(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i
nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning
På grund av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har planering för höjd
beredskap och civilt försvar återupptagits hos länsstyrelser och vissa centrala myndigheter.
Statens förväntningar är idag lågt ställda gällande förhöjd beredskap men man vill att kommunerna
ska öka. Man kommer under 2017 analysera skyddet för civilbefolkningen under höjd beredskap.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer att återkomma under 2017 med ytterligare
information till kommunerna gällande civilt försvar.

Beslutsunderlag
- Aktuell information om civilt försvar, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndighetsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skickas till
Räddningstjänsten

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

