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Plats och tid Sammanträdesrummet på Allbohus, Alvesta 2016-02-02 kl. 13.30- 17.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 
 
§ 1-9 

 
 
Beslutande 

 
 
Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. 

 
 
 

 Bengt Gustavsson (S)  
 Jessica Madsen (S)  
 Hagart Valtersson (C) ordf.  
 Andreas Nilsson (C)  
 Per Anders Nordahl (S)  
 Matz Athley (M) 2e vice ordf.  
 Björn Tisjö (M)  
 Jan Johansson (AA)  
 Sten-Åke Karlsson (KD)  
 Fredrik Johansson (SD)  
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagare Magnus Wigren § 1-9 

Stefan Karlsson § 9  
Karolina Bjers § 1 
Susanne Leijon § 2-4 
Sofia Gustafsson § 2-4 
Patrik Gustafsson § 5-9 
Matias Eriksson § 9 
Elinor Bjärnborg § 9 
Bertil Sandberg § 9 
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Justering tid och plats Alvesta 2016-02-08.   

Sekreterare 
 

 
 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      
 Hagart Valtersson (C)   

Justerare 
 

      
 
 
 

Anita Lindstedt (S) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för samhällsplanering 
Sammanträdesdatum 2016-02-02  
Anslaget under tiden 2016-02-08    -2016-02-29  
Förvaringsplats  Förvaltningen för Samhällsplanering Centralplan1, Alvesta 
Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NFS § 1 Dnr 2014/93. NFS 

Detaljplan för Björklövet 1 m.fl., granskning  

Plats 
Fastigheterna Björklövet 1, 4 och 7. Centrala delen av Alvesta tätort, 
området mellan Stenlyckegatan och Sköldstavägen.  

Sökande 
Allbohus Fastighets AB 

Beslutsunderlag 
Plankarta, 2016-01-15 

Planbeskrivning, 2016-01-15 

Samrådsredogörelse, 2016-01-15 

Checklista för behovsbedömning, 2016-01-15 

Volymstudie, 2016-01-15 

Skuggstudie, 2015-05-21 

Bullerutredning Alvesta, 2014-10-06 

Principer för dagvatten och höjdsättning, 2014-12-18 

Anteckningar Samrådsmöte, 2015-06-05 

Redogörelse 
Ansökan inkom den 2014-04-02 från fastighetsägare rörande ny 
detaljplan för fastigheten Björklövet 1, så att bostadsbebyggelse i 
punkthus i sex våningar möjliggörs. Nämnden för samhällsplanering 
beslutade den 2014-05-06 att förslag till detaljplan kan upprättas och 
samrådas. Förslag har varit föremål för samråd under tiden  
2015-05-27 – 2015-06-17. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för 
attraktiva bostäder genom förtätning inom befintligt 
flerbostadshusområde i centrala Alvesta. Inkomna synpunkter från 
samrådet har föranlett förändring i plankartan gällande bestämmelser 
om lägsta golvnivå, dämningsnivå och att eventuella källare ska vara 
översvämningsbara. Totalhöjd har i den norra delen av byggrätten 
korrigerats från 8 till 9 meter för att säkra att det kommer att vara 
möjligt att uppföra byggnader i två våningar. Planbeskrivningen har 
kompletterats med bland annat ytterligare beskrivning av natur- och 
kulturmiljön i området. En volymstudie har tagits fram.  

Beredning 
NFS Au §1 
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Yrkanden 
Anita Lindstedt (S), Andreas Nilsson (C), Matz Atley (M), Bengt 
Gustavsson (S) och Per Anders Nordahl (S) yrkar bifall till  
arbetsutskottets förslag. 

Jan Johansson (AA) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 
Med hänvisning till att det finns andra områden som kan bebyggas. 

Beslut 
Nämnden för Samhällsplanering beslutar: 

1. Planförslag för detaljplan för Björklövet 1 m.fl. skall ställas ut för 
granskning enligt PBL 5 kap § 21. 

2. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.  

Reservation 
Jan Johansson (AA) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollet ska skickas till 
Karolina Bjers 

Allbohus Fastighets AB 
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NFS § 2 Dnr 2016/2.NFS 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttaget  

Beslutsunderlag 
Ansökan, 2016-01-05 
Platsbesök, 2016-01-12 

Redogörelse 
En ansökan om strandskyddsdispens för att bygga nytt fritidshus på ca 
90 m2 på fastigheten vid sjön har inkommit. Av ansökan med 
tillhörande ritningar och karta framgår att man vill riva befintligt 
fritidshus och bygga ett nytt. Det nuvarande fritidshuset är ca 64 m2. 
Nivån på marken där huset ska stå samt strax intill huset ska höjas ca 
50 cm för att undvika problem vid högt vattenstånd.  

Platsen där åtgärden är planerad är vid sjön. Aktuell sjö har 
strandskydd på 100 meter. 

Platsen där åtgärden är planerade är belägen inom ett område som 
omfattas av bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. 15 och 16 §§ 
Miljöbalken. Enligt 18 § Miljöbalken får dispens från bestämmelserna 
lämnas om det finns särskilda skäl. 

I ansökan anges det särskilda skälet att ”Området har redan tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syfte”. 

Bygg & Miljö besökte platsen 2016-01-12. Fastigheten uppgår till 
84 494 m2. Platsen där fritidshuset står har en hävdad tomtplats på ca 
815 m2. Utmed grusvägen som går intill fritidshuset ligger 
sammanlagt 7 fritidshus (inklusive sökandens) som alla har liknande 
storlek på sina tomtplatser.  

Området ingår i Naturvårdsprogrammet klass 1 på grund av biologin, 
geologin, landskapet och friluftslivet.  

Beredning 
Nämnden bedömer att det särskilda fallet som angetts i ansökan är 
tillämpbart.  
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Det gamla fritidshuset ska ersättas med en ny byggnad för samma 
ändamål. Platsen där fritidshuset står har en hävdad tomtplats redan 
idag som sträcker sig ner till sjön. Allmänhetens tillträde förblir 
oförändrad. Åtgärderna genomförs inom tomtplatsen. Påverkan på 
växt- och djurliv blir acceptabel.  

Dispensen får dock inte leda till att den privata zonen utvidgas eller att 
påverkan på livsvillkoren för växt- och djurliv väsentligt förändras 
utanför hemfridszonen. 

Det finns ingen fri passage idag.  

Tomtplatsen är idag ca 815 m2, vilket bedöms som en rimlig storlek.  

NFS Au § 2 

Beslut 
Nämnden för Samhällsplanering beslutar att ge sökanden dispens från 
bestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken, i enlighet med inkomna 
handlingar.  

Som särskilt skäl anges att ”Området har redan tagits i anspråk på ett 
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte”. 

Som tomtplats gäller 815 m2. Tomtplatsen pekas ut på bifogad karta. 

Enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-16 § 118 tas en 
timavgift ut för handläggningen av ärendet. Då handläggningen har 
tagit 3 timmar kommer en avgift på 2 643 kr att tas ut. Denna avgift 
kommer på separat faktura senare. 

Information 
Detta beslut om strandskyddsdispens har Länsstyrelsen rätt att 
överklaga. Ni uppmanas att avvakta utgången av tiden för 
överklagande innan åtgärden vidtas. Tiden 3 veckor räknas från den 
dag då ärendet inkommer till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen meddelar er 
resultatet av prövningen. Beslutet kan därför tas i anspråk först när ett 
sådant besked erhållits, om det inte ändrar beslutet.  

Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år 
eller inte har avslutats inom 5 år efter beslutsdatum. 

Överklagan 
Den som vill överklaga nämndens beslut skall göra det skriftligt 
genom besvär hos Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö, 
inom tre veckor från den dag då klaganden fått del av beslutet. Hur 
man överklagar, se bifogat formulär. 
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Protokollet ska skickas till 
Namn borttaget 
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NFS § 3 Dnr 2015/310.NFS 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Ansökan om strandskyddsdispens, 2015-12-28 

Platsbesök, 2016-01-12 

Redogörelse 
En ansökan om strandskyddsdispens för nytt bostadshus, 
avloppsanläggning och brygga på fastigheten fastighetsbeteckning 
borttagen vid sjön har inkommit. Av ansökan med tillhörande 
ritningar och karta framgår att man vill bygga ett nytt fritidshus i 
anslutning till befintligt fritidshus och förse detta med en 
avloppsanläggning, samt anlägga en brygga. Bryggan ska vara på 3x7 
m varav ca 1 m av bryggan kommer att ligga på land. Det befintliga 
fritidshuset kommer delvis att rivas och användas som 
förrådsbyggnad. Det befintliga huset är idag ca 36 m2 och det nya 
huset kommer att bli få en byggarea på ca 93 m2 och boarea på 78 m2. 
Förrådet kommer att vara 24 m2.  

Platsen där åtgärden är planerad är vid sjön. Aktuell sjö har 
strandskydd på 100 meter. 

Platsen där åtgärden är planerade är belägen inom ett område som 
omfattas av bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. 15 och 16 §§ 
Miljöbalken. Enligt 18 § Miljöbalken får dispens från bestämmelserna 
lämnas om det finns särskilda skäl. 

I ansökan anges det särskilda skälet att ”Området har redan tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syfte”. 

Fastigheten ligger inom LIS-området. I strandskyddsplanen beskrivs 
att ”Ny bebyggelse, såväl permanent- som fritidsbostäder, skulle på 
sikt bidra till ett bevarat och ökat underlag för skolan och 
barnomsorgen i Hjortsberga, och för övrig offentlig och kommersiell 
service i Alvesta och Rydaholm.”  

Bygg & Miljö besökte platsen 2016-01-12. Fastigheten uppgår till 
1174 m2.  
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Beredning 
Nämnden bedömer att det särskilda fallet som angetts i ansökan är 
tillämpbart för fritidshuset och förrådet. Särskilt skäl för bryggan är att 
området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga 
vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området.  

En ny byggnad ska byggas i anslutning till det gamla huset som delvis 
ska rivas och användas som förråd. Den nya byggnaden ska ersätta 
den gamla för samma ändamål. Allmänhetens tillträde förblir 
oförändrat jämfört med idag. Bedömning görs att bryggan inte 
kommer att avhålla allmänheten. Fritidshuset och förrådet uppförs 
inom tomtplatsen. Påverkan på växt- och djurliv blir acceptabel.  

Avloppslösningen behandlas inte i strandskyddsansökan utan skall 
ansökas om separat till FSP Bygg & Miljö.  

Dispensen får dock inte leda till att den privata zonen utvidgas eller att 
påverkan på livsvillkoren för växt- och djurliv väsentligt förändras 
utanför hemfridszonen. 

Det finns ingen fri passage mellan fritidshuset och sjön idag. 

Eventuella åtgärder för att skydda mot översvämning hanteras i 
samband med bygglovet. 

Tomtplatsen följer idag fastigheten och 1174 m2 bedöms som rimlig 
tomtplats. 

NFS Au § 3 

Beslut 
Nämnden för Samhällsplanering beslutar att ge sökanden dispens från 
bestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken, gällande fritidshus, förråd 
och brygga i enlighet med inkomna handlingar.  

Som särskilt skäl tillämpas ”Området har redan tagits i anspråk på ett 
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte”,  
”Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga 
vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området” samt att 
det ligger inom område för landsbygdsutveckling i strandnära läge.  

 

Enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-16 § 118 tas en 
timavgift ut för handläggningen av ärendet. Då handläggningen har 
tagit 3 timmar kommer en avgift på 2 190 kr att tas ut. Denna avgift 
kommer på separat faktura senare. 
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Information 
Detta beslut om strandskyddsdispens har Länsstyrelsen rätt att 
överklaga. Ni uppmanas att avvakta utgången av tiden för 
överklagande innan åtgärden vidtas. Tiden 3 veckor räknas från den 
dag då ärendet inkommer till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen meddelar er 
resultatet av prövningen. Beslutet kan därför tas i anspråk först när ett 
sådant besked erhållits, om det inte ändrar beslutet.  

Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år 
eller inte har avslutats inom 5 år efter beslutsdatum. 

Överklagan 
Den som vill överklaga nämndens beslut skall göra det skriftligt 
genom besvär hos Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö, 
inom tre veckor från den dag då klaganden fått del av beslutet. Hur 
man överklagar, se bifogat formulär. 

Protokollet ska skickas till 
Namn borttaget 
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NFS § 4 Dnr 2015/272.NFS 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Ansökan, 2015-11-23 
Platsbesök, 2016-01-12 

Redogörelse 
En ansökan om strandskyddsdispens för en brygga samt muddring av 
dy och vass och uppläggning av muddermassor på fastigheten vid sjön 
har inkommit. Av ansökan med tillhörande karta framgår att man vill 
anlägga en brygga med måtten 5 x 4 meter där sökanden kan förtöja 
sin båt. För att kunna sjösätta båten samt dra upp båten behövs även 
att ett mindre område i viken muddras. Muddringsområdet är beräknat 
till en yta av 30 x 15 m, eventuellt mindre och till ett djup av 0,5-1,5 
m. Växtmaterialet som ska muddras bort är vass. För att komma ner 
med en grävmaskin behövs ca 10 träd tas ner enligt sökanden. 
Anmälan för vattenverksamhet har sökts för muddringen och beviljats. 
Sökanden tänker sig att lägga upp muddermassorna längs kanten med 
skogen, ca 60 meter från strandkanten. Massorna som består av vass 
och dy kommer troligen förmultna inom ett år.  

Platsen där åtgärden är planerad vid sjön Salen. Aktuell sjö har 
strandskydd på 200 meter. 

Platsen där åtgärden är planerade är belägen inom ett område som 
omfattas av bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. 15 och 16 §§ 
Miljöbalken. Enligt 18 § Miljöbalken får dispens från bestämmelserna 
lämnas om det finns särskilda skäl. 

I ansökan anges det särskilda skälet att: ”Området behövs för en 
anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet 
kan inte tillgodoses utanför området”.  

Bygg & Miljö besökte platsen 2016-01-12. Fastighetens storlek är 
147 136 m2. Huset med tillhörande tomtplats ligger ca 110-120 m från 
strandkanten. En åker samt skog ligger emellan huset och stranden. En 
liten väg från huset på ca 2 meter går ner till stranden. Träden som ska 
tas ner står i två rader och består av björk och al. 
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Området ligger inom riksintresse för naturvård, kulturvärden eller 
friluftslivet enligt Miljöbalken 3 kap. Inom området finns 
fornlämningsstråk med gravar av olika typer från slutet av stenålder 
och in i järnålder. Stråken har tydlig koppling till de äldsta byarnas 
inägomark och bebyggelselägen och är väsentliga inslag i den 
värendska centralbygden. Det ligger ett par forn/kulturlämningar inom 
fastigheten men ca 350 m från stranden och ca 200 m från huset.  

Området ingår även i Naturvårdsprogrammet klass 2 på grund av 
biologin, landskapet och friluftslivet. Nere vid strandkanten växer det 
al och björk. Området har tidigare bestått av mer skog, och al och 
andra träd håller nu på att växa upp igen.   

Enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251) är det anmälningsplikt 
C och verksamhetskod 90.280 för uppläggning av 
1. Högst 1000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, 
vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken endast är ringa, 
eller 
2. Inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet.  

Beredning 
Nämnden bedömer att det särskilda fallet som angetts i ansökan är 
tillämpbart. ”Området behövs för en anläggning som för sin funktion 
måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför 
området”.  Trädfällning och muddring är avsett just för de platserna 
och kan inte göras utanför området.  

Åtgärden innebär ingen tomtplatsavgränsning.  

Dispensen får dock inte leda till att den privata zonen utvidgas eller att 
påverkan på livsvillkoren för växt- och djurliv väsentligt förändras 
utanför hemfridszonen. 

Nämnden bedömer att det eventuellt endast behövs tas ner en rad med 
4 träd. Övriga 6 träd bedöms som att de eventuellt inte skulle behövas 
tas ner för att grävmaskinen ska kunna komma ner. Sökanden bör ta 
ner så få träd som är möjligt för att få plats med grävmaskinen. 
Sökanden kommer att göra denna bedömning när det är dags för 
åtgärdena och spara så många träd som möjligt. Bedömningen beror 
även på hur sankt det är.     

Bedömningen för djur- och växtliv är att omfattningen är relativt liten 
och därmed inte bedöms ha någon större påverkan på djur- och 
växtlivet. Muddringen bedöms inte heller ha någon påverkan på 
allmänhetens tillträde. Nämnden bedömer att risken för skada på 
miljön (växt- och djurliv) är liten om sökanden genomför den tänkta 
vattenverksamheten (muddringen) enligt de villkor som Länsstyrelsen 
beslutat samt följer försiktighetsmåtten i detta beslut. 
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Om det finns risk för att mark eller vatten förorenas eller att det redan 
skett, bör lämpliga åtgärder vidtas snarast möjligt och FSP Bygg & 
Miljö kontaktas. Lämplig skyddsutrustning bör därför finnas med på 
platsen.  

Allmänhetens tillträde får inte heller förändras jämfört med idag när 
bryggan kommer på plats. Bryggan får inte nyttjas att ställa utemöbler 
på. Bryggan får heller inte privatisera området vid stranden. 

Det finns idag en fri passage mellan strandkanten och tomtplatsen på 
ca 100 meter. En åker går direkt efter huset på ca 50 meter bredd och 
sedan kommer en strandskog med al på ca 50 meter.  
Ingen tomtplats pekas ut. 
NFS Au § 4 

Beslut 
Nämnden för Samhällsplanering beslutar att ge sökanden dispens från 
bestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken, i enlighet med inkomna 
handlingar.  

Som särskilt skäl anges att ”Området behövs för en anläggning som 
för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte 
tillgodoses utanför området”.  

Bryggan får inte privatisera området vid stranden.  

För muddringen gäller utöver Länsstyrelsens beslut följande 
försiktighetsmått: 

1. Uppläggning av muddermassor ska spridas ut jämnt. 
Muddermassorna får inte läggas ut på ett sådant sätt att det 
väsentligt förändrar naturmiljöns utformning.  

2. Vid förorening eller risk av förorening av mark eller vatten ska 
FSP Bygg & Miljö kontaktas och lämpliga åtgärder vidtas.  

Enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-16 § 118 tas en 
timavgift ut för handläggningen av ärendet. Då handläggningen har 
tagit 3 timmar kommer en avgift på 2 190 kr att tas ut. Denna avgift 
kommer på separat faktura senare. 

Information 
Detta beslut om strandskyddsdispens har Länsstyrelsen rätt att 
överklaga. Ni uppmanas att avvakta utgången av tiden för 
överklagande innan åtgärden vidtas. Tiden 3 veckor räknas från den 
dag då ärendet inkommer till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen meddelar er 
resultatet av prövningen. Beslutet kan därför tas i anspråk först när ett 
sådant besked erhållits, om det inte ändrar beslutet.  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-02-02 14(19) 

Nämnden för samhällsplanering 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år 
eller inte har avslutats inom 5 år efter beslutsdatum. 

Överklagan 
Den som vill överklaga nämndens beslut skall göra det skriftligt 
genom besvär hos Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö, 
inom tre veckor från den dag då klaganden fått del av beslutet. Hur 
man överklagar, se bifogat formulär. 

Protokollet ska skickas till 
Namn borttaget 
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Sammanträdesdatum 
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Nämnden för samhällsplanering 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

NFS § 5 Dnr 2015/236. NFS 

Detaljplan för del av Alvesta 15:1 m.fl. (Rönnedalsvägen), 
antagande 

Plats 
Alvesta 

Beslutsunderlag 
1. Plankarta 

2. Planbeskrivning 

3. Utlåtande 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 mars 2015 att uppdra åt 
förvaltningen för samhällsplanering att upprätta ny detaljplan för del 
av Alvesta 15:1, Rönnedalsvägen. Ett planförslag var föremål för 
samråd mellan 2015-10-30 – 2015-11-20 samt utställt för granskning 
mellan 2015-12-11 – 2016-01-15. 

Granskningsförfarandet har sammanställts i ett utlåtande. Under 
granskningstiden har 5 yttranden inkommit; samtliga utan erinran. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra anläggande av en 
cirkulationsplats samt avgränsa allmän platsmark för lokalgata in till 
bostadsområden. Ambitionen är att ytan framför gamla panncentralen 
ska fungera som en torgyta och utformas för att nyttjas mer frekvent. 

Beredning 
NFS Au § 5 

Beslut 
Nämnden för Samhällsplanering beslutar: 

1. Förslag till detaljplan, upprättad 2016-01-18, antas, enligt 5 kap. 
27 § plan- och bygglagen 

 

Protokollet ska skickas till 
Patrik Karlsson 
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Nämnden för samhällsplanering 
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NFS § 6 Dnr 2015/281. NFS 

Detaljplan för del av Alvesta 15:1 (Rönnedal äldrecenter), 
granskning 

Plats 
Alvesta 

Beslutsunderlag 
4. Plankarta 

5. Planbeskrivning 

6. Samrådsredogörelse 

Redogörelse 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 mars 2015 att uppdra åt 
förvaltningen för samhällsplanering att upprätta ny detaljplan för del 
av Alvesta 15:1, Rönnedal äldrecenter. Ett planförslag var föremål för 
samråd mellan 2015-12-03 – 2016-01-08. 

Samrådsförfarandet har sammanställts i en samrådsredogörelse. 
Under samrådstiden har 8 yttranden inkommit. Yttranden har 
sammanställts i samrådsredogörelsen och planförslaget har bearbetats. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnad av ett äldrecenter, 
innefattande äldreboende, storkök, kontorslokaler samt 
aktivitetslokaler. 

Beredning 
NFS Au § 6. 

Yrkanden 
Anita Lindstedt (S) och Per Anders Nordahl (S) yrkar bifall till  
arbetsutskottets förslag. 

Beslut 
Nämnden för Samhällsplanering beslutar: 

2. Förslag till detaljplan, upprättad 2016-02-01ställs ut för  
granskning, enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen 

 

Protokollet ska skickas till 
Patrik Karlsson 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-02-02 17(19) 

Nämnden för samhällsplanering 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

NFS § 7 Dnr 2016/7.NFS 

GIS-strategi, fastställelse 

Plats 

Beslutsunderlag 
7. GIS-strategi 

Redogörelse 
För att strukturera arbetet med att hantera, bearbeta och tillgängliggöra 
geodata (data med geografisk referens) har ett förslag till GIS-strategi 
utarbetats. Syftet är även att redogöra för ansvars- och rollfördelning 
samt ge en översiktlig ekonomisk beskrivning av GIS. 

GIS-strategin innehåller bland annat visioner med arbetet samt strategi 
för att nå visionerna. 

Alvesta kommun ska: 

- ha effektiva och användarvänliga system 
- internt tillhandahålla kvalitetssäkrat analysstöd och sprida kunskap 

om GIS 
- ha god bedömning av GIS-behov 
- ha god beredskap för GIS i krissituationer 

Beredning 
NFS au § 7 

Beslut 
Nämnden för Samhällsplanering beslutar: 

GIS-strategi, daterad 2016-01-15, fastställs 

 

Protokollet ska skickas till 
Patrik Karlsson 
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2016-02-02 18(19) 

Nämnden för samhällsplanering 
 

Justeringsmännens sign 
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Utdragsbestyrkande 
 

 

NFS § 8  Dnr 2016/12. NFS 

MEDDELANDE 

Redogörelse 
Nämnden för samhällsplanering beslutar lämna följande meddelande 
till handlingarna: 

a) Delegationsbeslut fattade under tiden 2015-11-26– 2016-01-25 
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2016-02-02 19(19) 

Nämnden för samhällsplanering 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

NFS § 9 Dnr 2016/ NFS 

Information och diskussionsärende 
Nya förvaltningschefen Stefan Karlsson presenterade sig i nämnden. 
Stefan berättade om sig själv och sin bakgrund och sina tidigare  
tjänster. Han ser framemot att arbeta i Alvesta kommun. 

Följande ärenden informerandes/diskuterades  

• Ekonomin 

• FÖP, fördjupad översiktsplan Alvesta 

• LONA bidrag 

• VA samarbete med Växjö kommun 

• Revisionsrapport  
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