HÖGSBY KOMMUN
Myndighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-08-22

Plats och tid

Notariet, den 22 augusti 2019 kl 14:00

Beslutande

Lars Elmborg (kd), ordförande
Åke Gustavsson (s), v ordförande
Ingemar Svanström (c), ledamot

Övriga deltagande

Sabine Hedlund, brandingenjör
Magnus Skyttemo, brandinspektör
John Friberg, ersättare (m)
Sebastian Palmqvist, byggnadsinspektör
Emil Stille, stadsarkitekt
Fredric Johansson, livsmedelsinspektör
Josefine Larsson, administratör
Malin Jakobsson, sekreterare

Utses att justera

Åke Gustavsson

Underskrifter

Sekreterare
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Paragrafer 47 - 62
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Malin Jakobsson
Ordförande
...............................................................................
Lars Elmborg §§ 47-53, 55-62
Åke Gustavsson § 54
Justerande
...............................................................................
Åke Gustavsson, Ingemar Svanström § 54
________________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat och justeringen tillkännages genom anslag.
Kommunhuset är förvaringsplats åt originalprotokollet.

Nämnd och sammanträdesdatum

Myndighetsnämnden, 2019-08-22

Datum för uppsättande
Datum för nedtagande

2019-08-30
2019-09-20

Underskrift

.........................................................................
Malin Jakobsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

HÖGSBY KOMMUN
Myndighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-08-22

MN § 47
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DNR: MA.2018.641

Val av justerare och tidpunkt för justering

Ärendebeskrivning
Föreslår att utse Thomas Ivarsson.
Tidpunkt för justering föreslås till Onsdag 28:e augusti.
BESLUT
Myndighetsnämnden beslutar
att utse Åke Gustavsson till justerare med ovan angiven tidpunkt för justering.

Beslutsmottagare
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

HÖGSBY KOMMUN
Myndighetsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-08-22
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DNR: MA.2019.334

Taxa för plan och bygg 2020

BESLUT
Myndighetsnämnden beslutar
att en avgift för stora, enkla byggnader (t.ex. oisolerad lagerhall) upp till
600 m² läggs till i taxan enligt bifogat förslag,
att avgiften för ovanstående byggnader beräknas enligt formel mPBB x 0,3
x OF x (HF1+HF2) x N, där OF är 10, HF 1 är 24, HF är 28 och N är
Högsby kommuns justerings faktor 0,8,
att anta taxan för plan- och bygg 2020 enligt bifogat förslag.
Ärendebeskrivning
För närvarande saknar taxan en avgift för enklare byggnader som tar upp
stor yta. I dagsläget är det samma avgift för en stor komplicerad
industribyggnad om 200 m² som det är för till exempel ett lagertält i samma
storlek. Det speglar varken handläggningstid eller ärendehanteringens
komplexitet.
Förslaget innebär att ett tillägg görs i taxan för en avgift specifikt för
enklare byggnader som t.ex. lagerhallar där avgiften justeras med en faktor
0,3 enligt SKL:s förslag.
Formeln för avgiften är följande:
mPBB x OF x 0,3 x (HF 1 + HF 2) x N
Där mPBB är milliprisbasbeloppet som justeras varje år, OF är
objektsfaktorn (som justeras med faktor 0,3), HF 1 och HF 2 är
handläggningsfaktorer och N är justeringsfaktorn (0,8) för Högsby
Kommun.
HF1 och HF2 är fasta värden enligt förslag från SKL, 24 respektive 28.
OF är ett värde som baseras på objektets (byggnaden, skylten etc.) storlek
och komplexitet. I Högsby kommun används fem objektsfaktorer för
industribyggnader 6, 10, 20, 30 och 40. Objektsfaktor 6 används för
byggnader upp till 100 m², OF 10 används för byggnader mellan 101 och
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200 m², OF 20 för byggnader mellan 201-1000 ², OF 30 för byggnader
mellan 1001-5000 ² och OF 40 för byggnader över 5000 m².
Förslaget är att OF för den här avgiften baseras på byggnader mellan 101200 m², alltså 10.
För övrigt justeras taxan för 2020 i samband med ökat prisbasbelopp samt
ökad timdebitering.
Skäl till beslut
Taxan justeras för att avgifterna ska spegla kostnaden för miljö- och
byggkontoret.

Beslutsunderlag till politiken
PBL - Taxa 2020.pdf

Beslutsmottagare
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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DNR: MA.2019.332

Taxa för miljöverksamheten 2020
Ärendebeskrivning
Föreslås att timtaxan för uppdragsverksamhet enligt bifogat dokument "taxa
för miljöverksamheten" höjs från 860 kr/tim till 880 kr/tim.

BESLUT
Myndighetsnämnden beslutar
att anta föreslagen taxeavgift för 2020 och att skicka förslaget till
kommunstyrelse och kommunfullmäktige för fastställande.

Beslutsunderlag till politiken
Taxa för miljöverksamheten 2020

Beslutsmottagare
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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DNR: MA.2019.17

Verksamhetsplan 2019
Ärendebeskrivning
Redovisning och uppföljning av verksamhetsplanen för 2019 första halvåret.
BESLUT
Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna uppföljningen för första halvåret.
Beslutsunderlag till politiken
Verksamhetsplan 2019 uppf. första halvåret

Beslutsmottagare
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Information från räddningstjänstens verksamhet
Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten informerar om verksamheten.
BESLUT
Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna informationen

Beslutsmottagare
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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DNR: BYGG.2019.228

Ansökan om bygglov för nybyggnad av biogasanläggning
HANÅSA 17:14; HANÅSA 17:9; HANÅSA 17:4,
HAGELSRUMS BIOGAS AB, HAGELSRUM 1, 577 96, MÅLILLA

BESLUT
Myndighetsnämnden beslutar
att sökande ska inkomma med en ny situationsplan som beaktar sakägarnas
synpunkter samt en riskutredning avseende väg 27 enligt begäran från
Trafikverket,
att beslut om bygglov och startbesked delegeras till ordförande.
Kontrollansvarig
Som kontrollansvarig har av byggherren utsetts Torbjörn Nilsson,
Kustvägen 19, 261 75 Asmundtorp . Den kontrollansvarige är certifierad
genom KIWA, med behörighet K, och giltighet till och med 2021-11-10.
Ärendebeskrivning
Ansökan om bygglov för nybyggnad av biogasmack på fastigheten Hanåsa
17:4, Hanåsa 17:9 och Hanåsa 17:14 inkom till miljö- och byggkontoret
2019-05-27. Komplettering inkom 2019-06-26.
De planerade åtgärderna avser en nybyggnad av en biogasmack.
Anläggningen består av en dispenserö, en prispylon, två kompressorenheter
samt tre flakplatser.
Dispenserön upptar ett område om cirka 8,5 x 9,5 meter, cirka 35 m².
Dispenserön består av en mindre byggnad samt ett skärmtak. Takets högsta
ände är cirka 4 meter högt (med en uppstickande del som når cirka 4,8
meter) och takets lägsta del är cirka 3,1 meter. Takets lutning enligt dessa
mått blir cirka 7 grader.
Prispylonen är cirka 5,5 meter hög, 2 meter bred och 0,2 meter djup. Enligt
ansökan kommer prispylonen visa en till två priser med statisk text.
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DNR: BYGG.2019.228

De två kompressorenheterna upptar cirka 30 m² och har en höjd på cirka 3,3
meter, med två uppstickande delar som når en höjd på 6,4 meter. De tre
flakplatserna upptar ett område om cirka 108 m² och har en höjd på 3,1
meter. Flakplatserna kommer att hägnas in.
Ärendet har skickats ut till sakägare för yttrande då en del av
byggnationerna är planerade på prickmark. Yttrandena visar på att det finns
ledningar som går över fastigheten Hanåsa 17:14 och som kommer påverkas
av de planerade åtgärderna. Sökande har kommunicerats dessa yttrande och
för att kunna bevilja ett bygglov krävs det att de frågor som uppstod i
samband med de inkomna yttrandena klaras upp.
Planförutsättningar
För området gäller två detaljplaner. För Hanåsa 17:14 gäller detaljplan med
aktnummer 0821-P132, fastställd 1998-04-09. Enligt denna skall
markanvändningen vara för handelsändamål med högsta byggnadshöjd på
3,5 meter, H. För Hanåsa 17:9 gäller detaljplan med aktnummer 08-HBY1995, fastställd 1967-10-10. Enligt denna ska markanvändningen vara
garageändamål, i högst en våning, GI.
Eventuellt omfattas åtgärderna även av en tredje detaljplan beroende på
placering av prispylon, då alternativ två hamnar på fastigheten Hanåsa 17:4
som omfattas av detaljplan med aktnummer 0821-P216, fastställd 2012-0611. Enligt denna ska markanvändningen vara handel, kontor eller
småindustri med högsta totalhöjden om 8 meter, HKJm.
För samtliga planer gäller att genomförandetiden har gått ut och prickad
mark ej får bebyggas.
De planerade åtgärderna strider mot planen då delar av dispenserön,
flakplatserna samt kompressorenheterna placeras på prickmark. Prispylonen
hamnar i sin helhet på prickad mark, dock är skyltar tillåtna på prickad
mark.
Yttrande
Innan beslut om ett eventuellt byggnadslov kan lämnas skall
Myndighetsnämnden, enligt plan- och bygglagens kapitel 9 § 25, genom
underrättelse bereda kända sakägare och andra tillfälle att yttra sig över
ansökan om detaljplan eller områdesbestämmelser saknas, eller om den
sökta åtgärden strider mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser.
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Berörda sakägare har till och med 2019-07-24 beretts tillfälle att inkomma
med yttrande. När tiden för yttrande gått ut hade yttrande från E.ON
Energidistribution (E.ON), Östra smålands kommunalteknikförbund (ÖSK),
Skanova samt Trafikverket inkommit.
De tre förstnämnda, E.ON, ÖSK och Skanova har ledningar som går över
fastigheten Hanåsa 17:14, se fullständigt yttrande samt kartor i bilaga 4, 5
och 6.
Trafikverket har yttrande sig om prispylonen som ska placeras minst 7,5
meter från vägområdet samt att de efterfrågar en riskutredning som
säkerställer att väg 27 ej påverkas negativt, se fullständigt yttrande i bilaga
7.
Ritningar
De handlingar som ligger till grund för beslutet är instämplade 2019-05-27
vid Miljö- och byggkontoret. Kompletteringar inkom 2019-06-26.
Motivering till beslut
Vid en samlad bedömning kan åtgärderna beviljas bygglov eftersom att
genomförandetiden har gått ut och åtgärden är förenlig med detaljplanens
syfte samt tillgodoser ett allmänt intresse.
Dock behöver sakägarnas synpunkter beaktas innan ett beslut om bygglov
kan tas. För att sökande ej ska behöva vänta till nästa nämndmöte föreslås
att beslutet delegeras till ordförande.
Upplysning
Beslutet vinner laga kraft först fyra (4) veckor efter att det har kungjorts i
Post- och Inrikes Tidningar, och under förutsättning att ingen överklagar
beslutet. Påbörjas åtgärden innan beslutet vinner laga kraft sker detta på
sökandes egen risk.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller beslutet i fem år från den dag
som detta vinner laga kraft, enligt Plan- och bygglagen kapitel 9 § 43.
Myndighetsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. Information
om hur man överklagar och till vem, bifogas detta beslut.
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Bilagor
Bilaga 1 - Ritningar och handlingar som ingår i beslutet
Bilaga 2 - Hur man överklagar
Bilaga 3 - Delgivningskvitto
Bilaga 4 - Yttrande från E.ON Energidistribution
Bilaga 5 - Yttrande från ÖSK
Bilaga 6 - Yttrande från Skanova
Bilaga 7 - Yttrande från Trafikverket

Beslutsmottagare
HAGELSRUMS BIOGAS AB med delgivningskvitto
E.on Energidistribution
Trafikverket
ÖSK
Skanova
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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DNR: MA.2019.365

Budget för MN 2020
Ärendebeskrivning
Budget för Myndighetsnämnden 2020
BESLUT
Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag och att skicka förslaget till kommunstyrelse och
kommunfullmäktige för fastställande.

Beslutsunderlag till politiken
Budgettext 2020

Beslutsmottagare
Ekonomikontoret
Kommunstyrelsen
Akten
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Information från bygglovsverksamheten
Ärendebeskrivning
Byggkontoret informerar om verksamheten.
Ordföranden utgår pga av jäv.

BESLUT
Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna informationen

Beslutsmottagare
Akten

Justerandes signatur
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DNR: MH.2019.131

Klagomål vattenskada
HÖGSBY 1:31, Moris Fallahi, NILS ANDERSSONS GATA 44, 21837,
BUNKEFLOSTRAND

BESLUT
Myndighetsnämnden beslutar
-att med stöd av Lag (1985:206) om viten 9 §, inte verkställa
vitesföreläggandet enligt beslut MN § 30, 2019-06-13.
- att upphäva myndighetsnämndens beslut MN § 30, 2019-06-13 om att
förbjuda hyra ut lägenheten nr 1001 med adressen Storgatan 46 på
fastigheten Högsby 1:31
Ärendebeskrivning
Myndighetsnämnden beslutade 2019-06-13, MN § 30:
Att förelägga Moris Fallahi med personnummer 19640603-3179, att senast
en vecka efter beslutet vunnit laga kraft ha åtgärdat fuktskadat badrum i
lägenhet med lägenhetsnummer 1101 på Storgatan 46 i Högsby,
Att förbjuda Moris Fallahi som ägare av fastigheten Högsby 1:31 att hyra ut
lägenhet nr 1001 till dess att åtgärder är vidtagna,
Att förelägga fastighetsägaren att till miljö-och byggkontoret inkomma med
en utredning från anlitad oberoende konsult som visar att fukt och
eventuella mögelproblem i fastigheten är åtgärdade, innan uthyrning av
lägenheter åter får ske.
Föreläggandet förenades med ett vite om 20 000 kronor om åtgärder inte
redovisat till miljö-och byggkontoret inom föreskriven tid.
Beslutet mottogs av fastighetsägaren 2019-06-24. Åtgärder skulle därmed
ha redovisats för tillsynsmyndigheten senast 2019-07-15.
Fastighetsägaren meddelade miljö- och byggkontoret 2019-07-08 att
badrummet i lägenhet nr 1101 är renoverad och badrummet i lägenhet nr
1001 kommer att renoveras med start 2019-07-17.
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Enligt bilaga 2, skrivelsen 2019-07-08 har fastigheten fått bokning för
besiktning den 2019-07-23. Kopia över utlåtande över överlåtelsebesiktning
inkom till miljö- och byggkontoret 2019-08-16.
2019-08-16 gjorde miljö- och byggkontoret ett besök på fastigheten och
kunde då konstatera att badrummen i lägenheterna 1101 samt 1001 är
åtgärdade enligt beslut MN § 30, 2019-06-13, se bilder från besök.
Motivering till beslut
Myndighetsnämnden bedömer att fuktskadan samt problemet med uteblivit
vatten till WC och dusch i badrummet i lägenhet 1101 åtgärdades och
renovering i lägenhet nr 1001 utfördes enligt beslutet MN § 30, 2019-06-13,
inom föreskriven tid. Myndighetsnämnden anser därmed att det inte finns
skäl att verkställa vitesföreläggandet.
Upplysningar
Myndighetsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. Information
om hur man överklagar och till vem ska bifogas detta beslut.
Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet anslagits på
kommunens anslagstavla.

Beslutsunderlag till politiken
Tjänsteutlåtande Miljö & Bygg

Beslutsmottagare
Fastighetsägaren med delgivningskvitto
Akten
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Information från miljöverksamheten
Ärendebeskrivning
Miljökontoret informerar om verksamheten

BESLUT
Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna informationen

Beslutsmottagare
Akten

Justerandes signatur
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Information från planverksamheten
Ärendebeskrivning
Plankontoret informerar om verksamheten
BESLUT
Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna informationen

Beslutsmottagare
Akten
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Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av två fritidshus

BESLUT
Myndighetsnämnden beslutar
att särskilda skäl för dispens från förbud enligt 7 kap 16 § i Miljöbalken
finns, och beslutar därför, med stöd av bestämmelserna i 7 kap 18 §,
att bevilja strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten
Klo 3:9, vid Kvarnsjön, med följande villkor:
- att byggnads- och schaktningsarbetena ska ske med stor försiktighet och
att området runt byggnaderna ska återställas till ursprungligt skick och
topografi efter byggnationen,
- att det område som får tas i anspråk är markerat med gröna linjer, d.v.s.
tomtplatsavgränsning, på karta tillhörande detta beslut,
- att nybyggnad av fritidshus endast får ske med ett avstånd av minst fyra
meter till tomtplatsavgränsning, i de ungefärliga lägen som anges med röda
linjer på karta tillhörande detta beslut,
- att som särskilt skäl för undantag från strandskyddsreglerna, enligt
7 kap. § 18 c miljöbalken, anges att platsen med befintlig byggnad redan
tagits i anspråk på ett sådant sätt att den planerade åtgärden med nybyggnad
av fritidshus saknar betydelse för strandskyddets syfte,
- att detta beslut skall skickas till Länsstyrelsen i Kalmar län samt till
sökanden, samt att upplysa sökande om att Länsstyrelsen kan komma att
pröva (överpröva) kommunens beslut och att sökande därför uppmanas att
avvakta utgången av tiden för beslut om överprövning innan åtgärden
påbörjas. Tiden för beslut om eventuell överprövning är tre veckor från det
att beslutet kom in till Länsstyrelsen,
- att dispensen inte medför rätt att påbörja nybyggnaden innan beslut om
bygglov erhållits, efter särskild ansökan,
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- att vatten och avloppsanläggning skall bestämmas och utformas i samråd
med, och godkännas av myndighetsnämnden. Tillstånd till
avloppsanläggning handläggs i separat ärende efter särskild ansökan till
myndighetsnämnden,
Avgift
Avgiften för strandskyddsdispensen är 6880 kronor, enligt av
kommunfullmäktige fastställd taxa. Faktura skickas separat.
Ärendebeskrivning
Sökanden inkom 2019-06-18 med ansökan om två nya fritidshus på
fastigheten Klo 3:9 (avstyckning av aktuellt skifte pågår) i trakten av
Grönskåra. Kompletterande handlingar inkom 2019-07-09.
Åtgärden avser byggnation av två fritidshus på en befintlig fritidshustomt
där ett torp tidigare har legat. Platsen för torpet är klassad som en övrig
kulturhistorisk lämning, vilket inte innebär ett bebyggelseförbud, men är ett
kulturhistoriskt värde som ska beaktas vid kommande lovprövning av
bebyggelse. En slagghög under befintligt hus och träterrass är också klassad
som en övrig kulturhistorisk lämning. Strandzonen kring Kvarnsjön är
klassad som ett högt naturvärde i kommunens naturvårdsplan.
Den hävdade tomten har relativt tydliga rumsliga avgränsningar med
stenrösen och trädridåer/ägoslag, och har därför en ianspråktagen karaktär.
För att anordna en fri passage längs vattenlinjen bör en del av den hävdade
marken innanför ett större stenröse undantas från tomtplatsavgränsningen.
Den fria passagen får då en bredd av cirka 25 meter.
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Tomtplatsen har en markant höjdskillnad gentemot vattnet vilket gör att
risken för översvämning bedöms mycket låg för föreslagen nybyggnation.

Befintligt fritidshus omges av trädridåer på ömse sidor. Inåt landsidan är
den rumsliga avgränsningen mer flytande. På fotot nedan syns det stora
stenröset som avgränsar tomten mot vattnet.
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Planförutsättningar
För området saknas detaljplan och områdesbestämmelser. Området ingår
inte heller i sammanhållen bebyggelse. Platsen ingår delvis i område som är
klassat i kommunens Naturvårdsplan med skyddsklass 2. Strandskyddet är
100 meter.
Byggnationen bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner, och inte
heller störa växt- och djurlivet då byggnaden placeras på befintlig tomtmark
som sedan länge varit ianspråktagen för bebyggelse.
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Översiktsbild som visar ortofoto med överlagrade ägoslags- och
fastighetsgränser.
Motivering till beslut
Särskilda skäl för undantag från förbud enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken
föreligger eftersom området redan har tagits i anspråk med befintlig
byggnad på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften.
Syftet med strandskyddet bedöms ej påverkas. Inga riksintressen berörs.
Förutsättningarna för att bevara växt- och djurliv bedöms ej påverkas i
någon betydande omfattning av åtgärden. Den allemansrättsliga tillgången
till strandområdet försämras inte då nybyggnadernas placering på
fastigheten och tomtplatsen kommer att bli inom befintlig etablerad
tomtplats.
Som särskilda skäl för undantag från strandskyddsreglerna i miljöbalken
anges att platsen med befintlig byggnad redan tagits i anspråk på ett sådant
sätt att den planerade åtgärden saknar betydelse för strandskyddets syfte.
Tomtplatsen är sedan länge ianspråktagen med ett äldre fritidshus där det
tidigare stått ett torp, och den är hävdad med gräsytor och stenrösen/-murar.
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Det område som får tas i anspråk som tomtplats har markerats med gröna
linjer på karta tillhörande detta beslut. Fritidshus ska placeras minst fyra
meter från tomtplatsavgränsning för att inte privatisera området utanför
denna.Ungefärliga lägen för byggnation anges med områden avgränsade
med röda linjer.

Ortofoto med överlagrad tomtplatsavgränsning.
Upplysningar
Länsstyrelsen har rätt att göra en överprövning av beslutet inom tre veckor
från att de fått beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för
överprövning.
Myndighetsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. Information
om hur man överklagar och till vem bifogas detta beslut.
Beslutet innebär inte att åtgärderna kan påbörjas. Innan dess måste vatten
och avloppsanläggning utformas i samråd med, och godkännas av
Myndighetsnämnden.
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Prövning av bygglov skall också göras efter särskild ansökan, där sakägare
enligt Plan- och bygglagens kapitel 9 § 25 skall höras då området saknar
detaljplan eller områdesbestämmelser. Tillstånd till vatten- och
avloppsanläggning samt prövning av bygglov handläggs i separata ärende
efter ansökningar till Myndighetsnämnden i Högsby kommun.
Bilagor
Bilaga 1 - Ritningar och handlingar som ingår i beslutet
Bilaga 2 - Karta som visar tomtplatsavgränsning och strandskyddsdispens
Bilaga 3 - Hur man överklagar
Bilaga 4 - Delgivningskvitto

Beslutsunderlag till politiken
Kartmaterial Tomtplatsavgränsning

Beslutsmottagare
Länsstyrelsen i Kalmar län
Sökande med delgivningskvitto
Akten
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Samråd kring Cykelplan 2030, Oskarshamns kommun
BESLUT
Myndighetsnämnden beslutar
att nämnden antar detta yttrande som kommunens synpunkt på Oskarshamns
cykelplan.
Ärendebeskrivning
Oskarshamns kommun har tagit fram en plan för att prioritera åtgärder i sitt
cykelvägnät fram till 2030. De inbjuder allmänhet och regionala intressenter
att lämna synpunkter på förslaget.
De senaste åren har intresset för cykling och cykeln som transportsätt ökat.
Cyklingens fördelar är många och avgörande för att klara uppsatta mål för
ett hållbart transportsystem, god folkhälsa och miljö. Oskarshamns kommun
har därför tagit fram ett förslag till cykelplan.
Syftet med cykelplanen är att förbättra infrastrukturen för cyklister i
kommunen. Cykelplanen visar kommunens målbild och plan för åtgärder
fram till 2030.
• Beskrivning av nuläget med cykelbanor i kommunen, och synpunkter från
cyklister.
• Målbilden för hur det ska bli enklare, bättre och mer attraktivt att cykla i
kommunen.
• Åtgärder som behövs för att förbättra för cyklisterna, och en prioritering
bland dessa.
• Kartor som visar var åtgärderna föreslås.
Högsby kommuns synpunkter
Cykelplanen är väl genomarbetad och innehåller en noggran inventering och
analys, samt ett välstuderat genomförandeperspektiv. Det vore dock
önskvärt att tillföra en karta över de regionala stråk som pekas ut i den
regionala cykelstrategin för Kalmar län. Utifrån Högsby kommuns
perspektiv så kan främst två anslutningar nämnas: från Berga upp till
Bockara via mindre vägar som passerar Solhöjden/Elsabo (med
återetablerad turismverksamhet); och den genare förbindelsen mellan Berga
och Oskarshamn, via Basebo upp mot Korsvägen. Båda dessa är vackra
vägpartier som är intressanta ur ett turismperspektiv.
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Förbättrade förutsättningar för cykling längs stråket Bockara - Oskarshamn
är till gagn för den regionala integreringen, Högsby och Oskarshamn har
starka samband på flera sätt, arbetsmarknad, utbildning och turism m.m.
Avslutningsvis kan också nämnas att Högsby kommun tillsammans med
Hultsfred bedriver ett förstudiearbete för en cykelled längs Emån.
Kommunen ser gärna att övriga kommuner längs ån i framtiden blir
involverade i detta arbete att tillgängliggöra ett unikt vattendrag. Från
området i kring Ems herrgård och Emsfors vore det en klar attraktion att
binda samman en sådan cykelled med färjetrafiken till Öland, som har en
mycket stark utveckling vad gäller cykelturism.
Ritningar och handlingar
Cykelplan och samrådsbrev.
Upplysningar
Samrådstiden för cykelplanen är mellan 1 juli och 1 september.
Hela dokumentet finns att läsa på Oskarshamns kommuns hemsida:
www.oskarshamn.se/cykelplan

Beslutsunderlag till politiken
Cykelplan

Beslutsmottagare
Oskarshamns kommun
Kommunstyrelsen
Akten
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Redovisning av lantmäteriförrättningar
Ärendebeskrivning
Redovisning av godkännanden gällande lantmäteriförrättningar i mars, maj
och juni månad.

BESLUT
Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
Beslutsunderlag till politiken
Redovisning av lantmäteriförrättningar

Beslutsmottagare
Akten
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Redovisning av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 190608-190814

BESLUT
Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen
Beslutsunderlag till politiken
Delegationsbeslut 190608-190814

Beslutsmottagare
Akten
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Redovisning av postlistan
Ärendebeskrivning
Redovisning av postlistan för perioden 190608-190814

BESLUT
Myndighetsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen
Beslutsunderlag till politiken
Postlista 190608-190814

Beslutsmottagare
Akten
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