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Plats och tid Sammanträdesrummet Thalia Folkets hus, Alvesta 2016-12-06 kl. 8.30- 13.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

§ 74,76-84 

 
 
Beslutande 

 

 

Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. 

 

 

 
 Bengt Gustavsson (S)  
 Jessica Madsen (S)  
 Hagart Valtersson (C) ordf.  
 Andreas Nilsson (C)  
 Hanna Evelyndotter (MP)  
 Matz Athley (M) 2e vice ordf.  
 Tomas Öhling (M)  
 Jan Johansson (AA)  
 Sten-Åke Karlsson (KD)  
 Fredrik Johansson (SD)  
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagare Stefan Karlsson § 74,76-84 

Magnus Wigren § 74-76-84 

Susanne Leijon § 74 

Sofia Gustavsson § 74   

Karolina Bjers § 76  

Pia Petersen § 84 

Margareta Nilsson Allbohus § 84 

Per Anders Nordahl (S) 

Nils Gunnar Skoglund (C) 

Jan Franzen (AA) 

Dumitru Drugas (V) 
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Justering tid och plats Alvesta 2016-12-06   

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 2016-12-06  

Anslaget under tiden 2016-12-12 -2017-01-02  

Förvaringsplats  Förvaltningen för Samhällsplanering Centralplan1, Alvesta 

Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NFS § 74 Dnr 133/2016. NFS 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

1. Platsbesök, 2016-08-02 

2. Platsbesök, 2016-08-26 

3. Ansökan om strandskyddsdispens med beskrivning av 

åtgärderna, kartor och bilder, inkom 2016-09-16 

Redogörelse 

En ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten vid Namn 

borttaget har inkommit. Aktuell sjö har strandskydd på 200 meter. 

FSP Bygg & Miljö besökte platsen 2016-08-02 och 2016-08-26. 

Fastigheten är 2721 m
2
 stor. Fastigheten, och den närliggande 

fastigheten som sökanden också äger, hade innan åtgärderna en 

sandstrand på tillsammans ca 50 meter. Av dessa låg ca 6 meter inne 

på fastighetsbeteckning borttagen. Där fanns sedan tidigare också en 

badbrygga på fastighetsbeteckning borttagen . Fastigheten  hade 

tidigare en hävdad tomtplats på ca 2300 m
2
 bestående av gräsmatta. I 

söder på fastigheten fanns ett skogsområde. 

Av ansökan med tillhörande beskrivning och karta framgår att 

sökanden vill ha dispens i efterhand för under 2016 gjord avverkning 

av skog, uppfyllnad av mark med nysådd av gräs samt uppgrävning av 

vass på ett område som är ca 300 m
2
 stort.  Området har tidigare enligt 

sökanden mestadels bestått av träd så som al och björk, sly, sumpmark 

och död ved. Området har vid flera tillfällen varit översvämmat och 

vattensjukt. Efter avverkningen har området fyllts upp med matjord 

och såtts med gräs för att kunna brukas likt den närliggande 

gräsmattan.  

Marken är utfylld även utanför det avverkade området där det tidigare 

var gräsmatta, vilket gör att markuppfyllnaden rör sig om ett område 

på totalt ca 600 m
2
 som även sträcker sig in på den närliggande 

fastigheten fastighetsbeteckning borttagen. Även denna fastighet ägs 

av sökanden.  

Vid sjökanten har vass grävts bort. Avsikten har enligt sökanden varit 

att återställa detta område i dess ursprungliga skick samt att kunna 
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använda även denna del av strandkanten som badplats. Det var enligt 

sökanden såhär området såg ut på 60- och 70-talet. Efter avverkning 

har enligt sökanden tillgänglighet till vatten och strand möjliggjorts. 

Den befintliga sandstranden har förlängts med ca 15 meter. 

Åtgärderna är dispenspliktiga. Enligt 7 kap. 15 § i miljöbalken får inte 

grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras inom 

strandskyddat område. Exempel på förberedelsearbeten kan enligt 

Naturvårdsverkets handbok om strandskydd vara schaktning, 

muddring eller fälla mer än ett fåtal träd.  

Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken får inte heller åtgärder vidtas inom 

strandskyddat område som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- 

eller växtarter. I Naturvårdsverkets handbok om strandskydd står på s. 

45-46 uppräknat exempel på sådant som kan innebära en väsentlig 

förändring för livsvillkoren för djur- eller växtarter. Där finns bland 

annat som exempel grävning, schaktning och markbearbetning, 

placering av sten och massor från till exempel markförbättringar, 

avverkning av träd och buskar och borttagande av död ved, insådd av 

gräsfrön samt utvidgning av tomtplats.  

Platsen där åtgärderna 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 ingår i Naturvårdsprogrammet klass 2 på grund av 

landskapet, geologin och biologin i området. Områdets mycket stora 

naturvärden kan enligt Naturvårdsprogrammet (framtaget av 

Länsstyrelsen) bestå med nuvarande markanvändning. 

Delar av åtgärderna kräver en anmälan om vattenverksamhet hos 

Länsstyrelsen. En sådan anmälan gjordes inte innan åtgärderna 

vidtogs. FSP Bygg & Miljö har informerat fastighetsägaren om detta 

samt upplyst Länsstyrelsen om åtgärderna. 

Beredning 

De åtgärder som är vidtagna kräver dispens från strandskyddet. 

För att kunna ge strandskyddsdispens måste två förutsättningar vara 

uppfyllda. Dels måste det finnas ett särskilt skäl för åtgärderna, och 

dels får inte syftet med strandskyddet påverkas, det vill säga djur- och 

växtlivet får inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens 

tillgång till strandområdet får inte försämras. 
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Nämnden bedömer att det särskilda skäl att medge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna ej föreligger i detta fall då stora delar av 

det aktuella området inte var i anspråkstaget innan åtgärderna 

genomfördes. En mindre del av området nedanför stugan som tidigare 

bestod av gräsmatta skulle kunna anses vara tomtplats sedan innan 

men tomtplatsen finns inte utpekad genom tidigare beslut.  

Allmänhetens tillträde till strandområdet på platsen är efter åtgärderna 

sämre jämfört med tidigare. Åtgärderna genomfördes utanför 

tomtplatsen, vilket har gjort att åtgärderna har utvidgat tomtplatsen, 

som tidigare var ca 2300 m
2
, med ytterligare 300 m

2
. Tillgängligheten 

är enbart för privat bruk. Tidigare fanns en passage nere vid 

strandområdet i anslutning till skogsmarken på fastigheten som nu inte 

finns kvar. 

Påverkan på växt- och djurliv blir genom åtgärderna inte ringa, med 

utgångspunkt i 8 av de exempel på åtgärder som påverkar växt- och 

djurliv givna av Naturvårdsverket. Alla dessa åtgärder har gjorts. 

Åtgärderna har vidtagits inom ett särskilt känsligt naturområde.  

NFS Au § 68 

Yrkanden 

Matz Athley (M) yrkar bifall och tillstyrker sökandes begäran av 

strandskyddsdispens i efterskott, då området har redan tagits i anspråk 

på ett sätt som gör att det saknas betydelsen för strandskyddets syfte. 

Tomas Öhling (M) yrkar bifall till Mats Athleys (M) yrkande. 

Anita Lindstedt (S) Bengt Gustavsson (S) och Jan Johansson (AA)  

yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra. Lyssnar och konstaterar att 

nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 

Votering begärd och ska verkställas. 

Propositionsordningen ställs så att Ja röst innebär arbetsutskottets 

förslag och Nej röst Matz Athleys (M) yrkande. 

Resultat 

Ja röster: 8 st 

Nej röst: 2 st 

Avstod röstning: 1 st 

Ja röst: Anita Lindstedt (S), Bengt Gustavsson (S), Jessica Madsen 

(S), Hagart Valtersson (C), Hanna Evelynsdotter (MP), Jan Johansson 

(AA), Sten-Åke Carlsson (KD) och Fredrik Johansson (SD). 

Nej röster: Matz Athley (M) och Tomas Öhling (M) 
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Avstod röstning: Andreas Nilsson (C)  

Ordförande finner att Nämnden för samhällsplanering antar 

arbetsutskottets beslutsförslag.          

Beslut 

Nämnden för samhällsplanering besluta att avslå sökanden dispens 

från bestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken.  

Sökanden har inget särskilt skäl för åtgärderna. 

Enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-16 § 118 och 

2015-11-24 § 156 tas en timavgift ut för handläggningen av ärendet, 

även vid avslag. Då handläggningen har tagit 6 timmar kommer en 

avgift på 5286 kr att tas ut. Denna avgift kommer på separat faktura 

senare. 

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att lämna löpande information om 

ärendets handläggning. 

Överklagan 

Den som vill överklaga nämndens beslut ska 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 du 

överklagar, se bifogat formulär. 

Protokollet ska skickas till 

Namn borttaget 
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NFS § 76 Dnr 2016/84. NFS 

Detaljplan för Vislanda 4:1 (Återvinningsstation), 
granskning  

Plats 

Planområdet har ett centralt läge i den västra delen av tätorten. I öster 

angränsar planområdet till VIDA Vislanda AB verksamhetsområde 

och i väster angränsar området till Fabriksgatan/väg 610.  

Beslutsunderlag 

Plankarta, 2016-11-18 

Planbeskrivning, 2016-11-18 

Samrådsredogörelse, 2016-11-18 

Checklista för behovsbedömning, 2016-11-18 

Kopia på yttranden (finns tillgängliga vid sammanträdet) 

Redogörelse 

Med grund i förvaltningens bedömning att det krävs två 

återvinningsstationer i Vislanda tog Nämnden för Samhällsplanering 

den 2016-06-14 beslutet att ge förvaltningen för samhällsplanering i 

uppdrag att upprätta och samråda förslag till detaljplan för Vislanda 

4:1 (Återvinningsstation).  

Förslag till detaljplan syftar till att möjliggöra för en 

återvinningsstation i ett för allmänheten centralt och lättillgängligt 

läge i Vislanda tätort. Förslag har varit utställt på samråd under tiden 

2016-09-26 – 2015-10-16. Sammanfattningsvis berör inkomna 

synpunkter att det är positivt att återvinningsstationen får en central 

och tillgänglig placering i Vislanda centrum. Samtidigt har även 

synpunkter rörande att återvinningsstationen bör ges en annan 

placering eller inte anläggas alls inkommit. Bland annat är risk för 

buller, lukt, brandrisk, nedskräpning och trafik argument som förts 

fram. Synpunkter om planbestämmelser för befintlig 

transformatorstation har inkommit. Information om att det pågår en 

Mifo fas 2 inom VIDA:s fastighet har inkommit.  

Inkomna synpunkter under samrådet har föranlett mindre ändringar i 

planförlaget. Befintlig transformatorstation förläggs inom område med 

planbestämmelse E, teknisk anläggning. Inom fem meter från 

stationen finns bestämmelse att marken inte får förses med byggnad 

(prickmarkerat område). Område mellan VIDA Vislanda och 

bostadsfastigheten Vislanda 21:18 som i samrådshandling reglerats till 

NATUR, naturområde ges planbestämmelse J, industri. 
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Planbestämmelse n1, Marklov erfordras för fällning av träd med 

diameter större än 15 centimeter i brösthöjd (130 centimeter) läggs till 

detaljplanen. Marken inom området får inte förses med byggnader. 

Uppförande av plank medges i norr. 

Beredning 

NFS Au § 70 

Yrkanden 

Anita Lindstedt (S), Tomas Öhling (M) och Sten -Åke Carlsson (KD) 

yrkar bifall till arbetsutskottets beslut.   

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar: 

1. Planförslag för detaljplan för Vislanda 4:1 (Återvinningsstation) 

skall ställas ut för granskning enligt PBL 5 kap § 18. 

2. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.  

Protokollet ska skickas till 

Karolina Bjers 

FTI 

ARAB 
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NFS § 77 Dnr 2016/177. NFS 

Medborgarförslag gällande Horgenäs  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag gällande Horgenäs 

Redogörelse 

Per Darell har i ett medborgarförslag uppmanat Alvesta kommun att 

ompröva fullmäktiges beslut beträffande antagandet av detaljplan för 

Horgenäs. 

Detaljplan för del av Horgenäs 1:6 antogs av Kommunfullmäktige 

2015-05-26,§26. Länsstyrelsen i Kronobergs län tog den 16 juni 2015 

upp detaljplanen för överprövning men beslutade den 29 september 

2015 att inte upphäva den. Anette Andersson, Mikael Oskarsson, 

Kronobergs ornitologiska förening och Naturskyddsföreningen i 

Alvesta överklagade kommunens beslut till Länsstyrelsen, som avslog 

Anette Andersson och Mikael Oskarssons överklagande och avvisade 

Kronobergs ornitologiska förenings och Naturskyddsföreningen i 

Alvestas överklaganden.  Mark- och miljödomstolen prövade den 18 

december 2015 i mål nr P 3100-15 länsstyrelsens beslut att avvisa 

Kronobergs ornitologiska förening och Naturskyddsföreningen i 

Alvesta och beslutade att undanröja länsstyrelsens beslut och 

återförvisa ärendet till länsstyrelsen för beslut i sak. Länsstyrelsen 

beslutade den 15 april 2016 att avslå föreningarnas överklaganden. 

Kronobergs ornitologiska förening och Naturskyddsföreningen i 

Alvesta har överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och 

miljödomstolen. Domstolen har prövat båda överklaganden i olika mål 

men med samma utgång.  

Mark och Miljödomstolen har upphävt fullmäktiges antagandebeslut 

beträffande detaljplan Horgenäs. Mark och miljödomstolens grundar 

sitt beslut på att det inte finns något hållbart särskilt skäl för att 

upphäva strandskyddet. Alvesta kommun har antagit en plan för 

landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Ett av de skäl som kan 

åberopas för att upphäva strandskydd är just att området är utpekat i 

en LIS-plan. MD hävdar att aktuellt område inte kommer att styrka 

servicen i området. Man påstår att området ligger för långt ifrån 

närmsta serviceort.  

Alvesta kommun har sökt prövningstillstånd hos MÖD, Mark och 

miljööverdomstolen. Ärendet är av principiellt viktig art för 

kommande liknande ärenden. 48 nya bostäder i Västra Torsås socken 

innebär 100 nya invånare vilket skulle motsvara en befolkningsökning 
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med 15%, vilket i sin tur bör styrka underlaget för service i Västra 

Torsås.  

Beredning 

NFS Au § 71 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering föreslår Kommunfullmäktige 
att medborgarförslaget ska anses besvarat med ovanstående  
redogörelse och att ärendet kommer avgöras i en rättsprocess. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 
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NFS § 78 Dnr 2016/178. NFS 

Attestlista med aktuella beloppsgränser   

Beslutsunderlag 

Attestlista för 2016/2017 

Beloppsgränser attestlista 

Beredning 

NFS Au § 72 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att fastställa attestlista och 

beloppsgränser. Förvaltningschef har rätt att ajourhålla attestlistan och 

beloppsgränser under året.     

Protokollet ska skickas till 

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
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NFS § 79 Dnr 2016/179. NFS 

Kommunal åtgärdsplan för cykel, uppdrag 

Redogörelse 

Kommunfullmäktige antog 2015-03-14 en Trafikstrategi innehållande 

en uttalad ambition att ta fram en cykelplan som visar: 

 hur cyklisternas möjligheter ska förbättras. 

 hur kommunen ska förmedla nyheter och information om 

cykling till invånarna. 

 hur kommunal service kopplad till cykling ska förbättras. 

 hur driften och underhållet av cykelvägnätet ska förbättras. 

Kommunfullmäktige antog 2015-10-27 en Energi- och klimatstrategi 

med handlingsplan med en punkt om att en cykelplan för kommunen 

skulle tas fram. 

Hösten 2016 startade Region Kronoberg arbetet med en Regional 

cykelplan. Kommunerna har under hösten deltagit i arbetet och bland 

annat levererat sträckningar för cykelvägar som kommunerna anser är 

högt prioriterade att anlägga. Kommunens arbetsinsats har resulterat i 

ett underlag som kan bearbetas till en kommunal åtgärdsplan för 

cykelvägar. 

Förslaget är att en kommunal plan med fysiska åtgärder för cykel ska 

tas fram. Åtgärdsplanen kan på sikt utgöra grunden för en bredare 

kommunal cykelplan. 

Styrgrupp för arbetet är NFS presidium och åtgärdsplanen ska antas av 

kommunfullmäktige. 

Beredning 

NFS Au § 73 

Yrkanden 

Anita Lindstedt (S) och Tomas Öhling (M) yrkar bifall till  

arbetsutskottets beslut. 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att: 

Utarbeta förslag till kommunal åtgärdsplan för cykel 

Protokollet ska skickas till 

Patrik Karlsson 
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NFS § 80  Dnr 2016/176. NFS 

Sammanträdesplan för Nämnden för samhällsplanering 
2017 

Handlingar i ärendet 

Förslag till sammanträdesplan 2017 

Redogörelse 

Ett förslag till sammanträdesplan för 2017 har tagits fram av 

förvaltningen för samhällsplanering. 

Beredning 

NFS Au § 74 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar  

Att anta sammanträdesplanen för 2017. 

Protokollet ska skickas till 

Susanne Frank 
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NFS § 81 Dnr 2016/158. NFS 

Ändring av detaljplan för Högåsen 2 m.fl., Alvesta, 
granskning 

Plats 

Fastigheten Högåsen 2 i Alvesta tätort 

Beslutsunderlag   

1. Plankarta 

2. Planbeskrivning 

3. Samrådsredogörelse 

Redogörelse 

NFS arbetsutskott gav 2016-11-01 i uppdrag att utarbeta och samråda 

förslag till ändring av detaljplan A194 för Högåsen 2 m.fl. i Alvesta. 

Syftet med ändringen är att möjliggöra permanentning av 

tillbyggnaden, kallad Solsidan, vilket medför att en ökning av 

exploateringsgraden krävs. 

Förslag till ändring av detaljplan var utsänt för samråd under tiden 

2016-11-02 – 2016-11-23. Under tiden har 2 yttranden med erinran 

inkommit samt 12 godkännande av planförslaget. Inkomna yttranden 

har inte föranlett ändring av förslaget och synpunkterna har bemötts i 

den till granskningshandlingarna tillhörande samrådsredogörelsen. 

Beredning 

NFS AU § 75 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att: 

Förslag till ändring av detaljplan kan ställas ut för granskning 

Protokollet ska skickas till 

Patrik Karlsson 
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Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NFS § 82  Dnr 2016/12. NFS 

MEDDELANDE 

Redogörelse 

Nämnden för samhällsplanering beslutar lämna följande meddelande 
till handlingarna: 

a) Delegationsbeslut fattade under tiden 2016-10-31– 2016-11-28 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-12-06 16(19) 

Nämnden för samhällsplanering 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NFS § 83 Dnr 2016/182. NFS 

Alvesta kommuns Byggpris  

Redogörelse 

Byggpriset kan tilldelas fastighetsägare, entreprenörer,  
organisationer eller föreningar för välvårdade, välrenoverade, 
nybyggda hus/byggnader. Det byggda ska vara i beläget i  
Alvesta kommun. 

Priset/utmärkelsen består av en plakett att sätta upp på  
huset/byggnaden (ett diplom) och ett stimulansbidrag på 5 000: 
-.  
Priset kan tilldelas för enskild byggnad likväl som 
bebyggelsegrupp. Minst ett av följande kriterier måste vara 
uppfyllt: 

• Nybyggnation/Ombyggnad/renovering där man innovativt 
söktlösningar som passar för just den specifika platsen. 

• Nybyggnation/Ombyggnad/renovering där man på ett 
föredömligt sätt tagit tillvara det kulturhistoriska värdet och 
renoverat med tidsenlig hänsyn. 

• Nybyggnation/Ombyggnad/renovering där man på ett 
föredömligt sätt tagit tillvara det kulturhistoriska värdet och 
lyckats införliva det i en modem tappning. 

• Arbetsinsats för att på ett varsamt och kontinuerligt sätt 
utföratidsenligt underhåll på en byggnad. 

Yrkanden 

Andreas Nilsson (C), Tomas Öhling (S), Matz Athley (M) och Anita 

Lindstedt (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beredning 
NFS AU § 76 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering besluta att: 

Byggpriset tillfaller Allbohus fastighets AB för deras LSS boende på 

Taggvägen. 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-12-06 17(19) 

Nämnden för samhällsplanering 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Motivering 

Allbohus har på ett målmedvetet sätt kombinerat goda 

verksamhetsfunktioner med god arkitektur och byggnadsteknik. På ett 

föredömligt sätt har de implementerat energi och klimatfrågor som en 

naturlig del i husbyggande genom att uppföra LSS-boendet som ett 

passivhus. 

Protokollet ska skickas till 

Magnus Wigren 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-12-06 18(19) 

Nämnden för samhällsplanering 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NFS § 84 Dnr 2016/87. NFS 

Återrapportering av internkontroll 2016 

Redogörelse 

I gällande reglemente för intern kontroll (KF §71 2008) framgår att 

varje nämnd/styrelse ska anta en särskild plan för den interna  

kontrollen i samband med fastställande av internbudget. 

 

I samband med årsredovisningens upprättande är nämnden skyldig att 

till kommunstyrelsen rapportera fel/brister som konstaterats vid 

uppföljningen av kontrollplanen.  

 

Förutom att respektive nämnd/styrelse fastställer sin plan för intern 

kontroll så fastställer också kommunstyrelsen en 

kommunövergripande plan för intern kontroll dvs en kompletterande 

plan som gäller för samtliga nämnder/styrelse. 

Beredning 

NFS AU § 77 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att godkänna 

återrapporteringen av internkontroll för 2016 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-12-06 19(19) 

Nämnden för samhällsplanering 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NFS § 85 Dnr 2016/19 NFS 

Information och diskussionsärende 

 

Följande ärenden informerandes/diskuterades  

 Information av Allbohus med besök på nya LSS - boendet på 

Taggvägen.    

 Uppföljning av ekonomin  

 Sjukfrånvarostatistik redovisades  

 Information om pågående projekt i Alvesta Kommun. 

 Förvaltningschefen informerade om verksamheten. 

 

 

 

 

 

 

 



  Fastställd av NFS § 80 2016-12-06  

ALVESTA KOMMUN 
 
 
 

SAMMANTRÄDESPLAN 2017 
NÄMNDEN FÖR SAMHÄLLSPLANERING 

 
 

 
MÅNAD 

 
ARBETSUTSKOTT 

NÄMNDEN FÖR 
SAMHÄLLSPLANERING 
 

 
Januari 

Ti 17/1 Ti 24/1 

 
Februari 

Ti 21/2  Ti 28/2 

 
Mars 

Ti 28/3  

 
April 

 Ti 4/4 

 
Maj 

Ti 23/5 Ti 30/5 

 
Juni 

  

 
Augusti 

Ti 22/8 Ti 29/8 

 
September 

Ti 19/9 Ti 26/9 

 
Oktober 

  

 
November 

Ti 7/11 Ti 14/11 

 
December 

Ti 5/12 Ti 12/12 

 
Tid för sammanträde: 
Arbetsutskottet kl 9.00 
Nämnden för SAMHÄLLSPLANERING kl 13.30 
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