
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-04-04 1(15) 

Nämnden för samhällsplanering 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2017-04-04 kl. 13.30- 17.30 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

§ 21-32 

 
 
Beslutande 

 

 

Per Anders Nordahl (S) 

 

 

 
 Bengt Gustavsson (S)  
 Dumitru Drugas (V)  
 Hagart Valtersson (C) ordf.  
 Nils Gunnar Skoglund (C)  
 Hanna Evelyndotter (MP)  
 Matz Athley (M) 1e vice ordf.  
 Tomas Öhling (M)  
 Jan Franzen (AA)  
 Sten-Åke Karlsson (KD)  
 Fredrik Johansson (SD)  
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagare Stefan Karlsson § 21-32 

Magnus Wigren § 21-32 

Karolina Bjers § 21 

Patrik Karlsson § 22-23 

Roger Wilsborn § 25-26 

Bo Blomkvist § 27,32 

Pia Petersen § 32  

Mario Jonjic § 32 

Sofie von Elern § 32 
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Justering tid och plats Alvesta 2017-04-10.   

Sekreterare 
 

 

 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      

 Hagart Valtersson (C)   

Justerare 
 

      
 
 
 

Hanna Evelynsdotter (MP) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för samhällsplanering 

Sammanträdesdatum 2017-04-04  

Anslaget under tiden 2017-04-10    -2017-05-01  

Förvaringsplats  Förvaltningen för Samhällsplanering Centralplan1, Alvesta 

Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NFS § 21 Dnr 2017/39. NFS 

Detaljplan för Spåningslanda 4:3, sydöstra delen (etapp 2), 
granskning 

Plats 

Fastigheten Spåningslanda 4:3, nordöstra delen av Alvesta tätort. 

Sökande 

 

Beslutsunderlag 

Planbeskrivning, 2017-03-17 

Plankarta, 2017-03-17 

Samrådsredogörelse, 2017-03-17 

Bilaga: Checklista för behovsbedömning, 2017-03-17 

Redogörelse 

Kommunstyrelsen beslutade den 2015-10-13, § 91 att ge förvaltningen 

för samhällsplanering i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan och 

samråda densamma. Planförslag för etapp 2 har varit utställt för 

samråd under tiden 2017-02-22 – 2017-03-14. Sammanfattningsvis 

har inkomna synpunkter berört den fornlämning, bestående av 

fornåker, som finns inom planområdet. Likaså har synpunkter om att 

en cykelväg bör anläggas utmed Fornvägen och att placering av 

byggnader bör regleras i planen inkommit. Synpunkt om att 

brandpostsystemet behöver byggas ut har inkommit.   

Inkomna synpunkter har föranlett mindre kompletteringar i 

planhandlingarna. Plankartan har justerats vad gäller totalhöjd och 

bestämmelser om byggnadernas placering har lagts till. För att få ett 

enhetligt område tillsammans med Spåningslanda etapp 1 har 

bestämmelse om ändrad lovplikt lagts till planen, vilken medger att 

bygglov inte krävs för skärmtak över uteplats, även inglasad, på högst 

30 kvadratmeter. 

Beredning 

NFS Au § 18 
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Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att: 

- Planförslag för Spåningslanda 4:3, sydöstra delen (etapp 2) skall 

ställas ut för granskning enligt PBL 5 kap § 18.  

- Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande 

miljöpåverkan. 

Protokollet ska skickas till 

Karolina Bjers 
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NFS § 22 Dnr 2015/181. NFS  

Detaljplan för del av Moheda-Ryd 5:122 m.fl. (Ryd), 
Moheda, antagande 

Plats 

Del av Moheda-Ryd 5:122 m.fl. i Moheda tätort 

Beslutsunderlag 

1. Plankarta 

2. Planbeskrivning  

3. Utlåtande 

Redogörelse 

Nämnden för samhällsplanering beslutade den 1 september 2015 att 

uppdra åt förvaltningen för samhällsplanering att upprätta ny 

detaljplan del av Moheda-Ryd 5:122 m.fl. (Ryd) i Moheda. Ett 

planförslag var föremål för samråd mellan 2016-11-17 – 2016-12-09. 

Nämnden för samhällsplaneringen beslutade den 28 februari 2017 att 

ställa ut förslag till detaljplan för granskning. Granskningstiden var 

2017-03-02 – 2017-03-23. 

Granskningsförfarandet har sammanställts i ett granskningsutlåtande. 

Under granskningstiden har 3 yttranden med synpunkter och 11 

yttrande utan erinran inkommit.  

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnation av småhus i 

Moheda. 

Beredning 

NFS Au § 19 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att: 

förslag till detaljplan för del av Moheda-Ryd 5:122 m.fl. (Ryd) i 

Moheda antas enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen 

Protokollet ska skickas till 

Patrik Karlsson 
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NFS § 23 Dnr 2016/138. NFS 

Detaljplan för Båten 7 m.fl., Alvesta, antagande 

Plats 

Båten 7 m.fl. i Alvesta tätort 

Beslutsunderlag 

4. Plankarta  

5. Planbeskrivning  

6. Utlåtande 

Redogörelse 

Nämnden för samhällsplanering beslutade den 11 oktober 2016 att 

uppdra åt förvaltningen för samhällsplanering att upprätta ny 

detaljplan för Båten 7 m.fl. (Sjöparkens reseparkering etapp 2) i 

Alvesta. Ett planförslag var föremål för samråd mellan 2016-12-12 – 

2017-01-13. Nämnden för samhällsplaneringen beslutade den 28 

februari 2017 att ställa ut förslag till detaljplan för granskning. 

Granskningstiden var 2017-03-02 – 2017-03-23. 

Granskningsförfarandet har sammanställts i ett granskningsutlåtande. 

Under granskningstiden har 3 yttranden med synpunkter och 8 

yttranden utan erinran inkommit.  

Detaljplanen syftar till att möjliggöra anläggande av en ny 

parkeringsplats. 

Beredning 

NFS Au § 20 

Yrkanden 

Matz Athley (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.   

Förslag till beslut/ Beslut 

Arbetsutskottet förslår Nämnden för Samhällsplanering besluta att 

förslag till detaljplan för Båten 7 m.fl. (Sjöparkens reseparkering 

etapp 2) antas enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen 

Protokollet ska skickas till 

Patrik Karlsson 
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NFS § 24 Dnr 2017/46. NFS 

Startbesked Reseparkering Båten 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1. Planritning 

Bilaga 2. Förenklad investeringskalkyl 

Redogörelse 

Behovet av parkeringsplatser i anslutning till Alvesta station är 

mycket stort. Befintlig reseparkering Sjöparken har en 

beläggningsgrad på cirka 95 %, vilket medför ett stort antal klagomål 

på bristen på lediga parkeringsplatser. 

Under våren har Fsp som mål att fastställa en ny detaljplan för 

parkering i kvarteret Båten. 

Eftersom efterfrågan på parkeringsplatser är mycket stor projekterar 

Fsp Teknik parkeringsplatsen parallellt med framtagandet av 

detaljplan för att inte tappa tid. Av samma anledning föreslås att 

startbesked för byggstart tas omgående. Startbeskedet villkoras utifrån 

att det endast gäller tillsammans med laga kraftvunnen detaljplan för 

området. 

 

Beredning 

NFS Au § 21 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att ge startbesked för 

iordningställande av reseparkering Båten under förutsättning att 

detaljplan Båten vinner laga kraft. Investeringsutgiften beräknas 

uppgå till 4,8 miljoner enligt bifogad förenklad investeringskalkyl.      

Protokollet ska skickas till 

Ekonomi kontoret 

Ulf Karlsson 
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NFS § 25 Dnr 2017/45. NFS 

Försäljning av mark till Åsnens nationalpark 

Plats 

Banvallen söder om Hulevik 

Beslutsunderlag 

Karta 

Redogörelse 

Staten genom Naturvårdsverket skall bilda en Nationalpark vid sjön 

Åsnen. Alvesta kommun äger en gammal Banvall söder om Hulevik 

som skall ingå i Åsnens Nationalpark. Den mark som ingår i en 

nationalpark skall ägas av staten. Ett köpekontrakt har därför 

upprättats mellan Alvesta kommun och Staten genom 

Naturvårdsverket om förvärv av markområdet. Banvallen skall även i 

fortsättningen vara tillgänglig för Alvesta kommuns gång och 

cykeltrafik genom bildande av ett servitut. Banvallen skall även vara 

tillgänglig för utbyggnad av infrastruktur. Banvallen belastas redan 

idag av ledningsrätt för teleledningar. 

Beredning 

NFS Au § 22 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att godkänna köpekontraktet 

Protokollet ska skickas till 

Roger Wilsborn 
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NFS § 26 Dnr 2017/51. NFS 

Utredning om utegym och lekplats i Sjöparken. 

 

Redogörelse 

Förvaltningen för Samhällsplanering fick 2016-09-06 i uppdrag att 

utreda förutsättningarna för ett utegym och lekplats i sjöparken. 

Utredningen skall presentera lämplighet och lokalisering. 

Utredningen har visat att Sjöparken inte är lämplig för lokalisering av 

utegym och lekplats 

Beredning 

NFS Au § 23  

Beslut 

Nämnden för samhällsplanering ger förvaltningen för 

Samhällsplanering i uppdrag att utreda fler lämpliga platser för 

utegym och lekplats, alternativt att utreda åtgärder för att förbättra 

lämpligheten att placera utegym och lekplats i Sjöparken 

Protokollet ska skickas till 

Roger Wilsborn 
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NFS § 27 Dnr 2014/266. NFS 

FASTÄLLANDE AV LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER 

Handlingar i ärendet  

Bilaga 1. Lokala trafikföreskrifter 

Bilaga 2. Karta 

Redogörelse 

Nämnden för Samhällsplanerings har tidigare beslutat om att införa  

P-skiva i centrala Alvesta. Verkställandet kräver beslut om en ny lokal 

trafikföreskrift. Om NFS tar beslut om ny LTF kan p-skiva börja gälla 

1 juni 2017. Detta innebär att före 1 juni måste information till  

allmänhet ske samt därefter omskyltning av berörda p-platser. 

Krav på p-skiva gäller endast på parkeringar inom det i bilaga 2 

redovisade området och endast på parkeringsplatser med 

tidsbegränsningar mellan 30 minuter och 11 timmar (ej möjligt att 

använda p-skiva under 30 min eller 12 tim eller mer).  

Beredning 

NFS Au § 24 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering att besluta att krav på P-skiva gäller 

på parkeringar inom området redovisat i bilaga 2 där tidsbegränsning 

för P är mellan 30 min och 11 timmar från 1 juni 2017.  

Utvärdering och återkoppling av införandet ska ske till Nämnden för 

Samhällsplanerings senast under decembersammanträdet. 

Protokollet ska skickas till 

Bo Blomkvist 
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NFS § 28 Dnr 2016/120. NFS 

Medborgarförslag angående trafiksituationen på Fornvägen 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 10 oktober 2016 

Kommunfullmäktige § 133, 1 november 2016 

Nämnden för samhällsplanering § 5, 6 september 2016 

Redogörelse 

I ett medborgarförslag daterat den 10 oktober 2016 föreslår Bengt-

Olof Göransson att kommunen långsiktigt, men framför allt 

kortsiktigt, ska se över trafiksituationen på Fornvägen. 

Ett snarlikt medborgarförslag från Bengt-Olof Göransson har tidigare 

besvarats av kommunfullmäktige. 

De frågor och synpunkter som aktualiseras i medborgarförslaget är 

levande i den dagliga verksamheten och är inte minst beaktade i de 

planarbeten som sker i Spåningslandaområdet. 

Beredning 

NFS Au § 25 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att medborgarförslaget kan 

anses besvarat i tidigare medborgarförslag. Synpunkter i 

medborgarförslagen kommer att beaktas i pågående planarbete.  

Protokollet ska skickas till 

Ulf Karlsson 
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NFS § 29 Dnr 2017/52. NFS 

Medborgarförlag avseende transporter till och från 
järnvägskajen i Vislanda 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 16 november 2016 

Kommunfullmäktige § 162, 29 november 2016 

Redogörelse 

Idag går den tunga trafiken till och från omlastningen av virke från 

järnväg till VIDA sågverk via Husebyvägen. Förslagsställaren påtalar 

att trafiken förorsakar problem för boende längs gatan. 

Medborgarförslaget föreslår i stället att trafiken leds via den enskilda 

vägen genom Elnaryd. 

FSP har i uppdrag att se vilka möjligheter samt vilka konsekvenser en 

sådan förändring medför. 

Beredning 

NFS Au § 26 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att medborgarförslaget ska 

beaktas i FSP´s kommande utredning i frågan. 

      

Protokollet ska skickas till 

Ulf Carlsson 
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NFS § 30 Dnr 2017/53. NFS 

Nämndsmål 2018 

Redogörelse 

Kommunfullmäktige har antagit följande vision. Vision 2027 Alvesta 

kommun, södra Sveriges mittpunkt. Integrerar lokalt boende med 

globala möjligheter. Till visionen finns fyra fokusområden.  

Kommunfullmäktige har i mål och budget 2017 med plan för 2018-

2019 beslutat att alla nämnder ska ta fram nämndsmål och nyckeltal 

utifrån KF:s fastställda fokusområden.  

De fyra fokusområdena är hållbar tillväxt, människors vardag, barn 

och ungas behov och trygg välfärd. KF har under varje fokusområden 

ett antal fastställda mål. Viktigt är att Nämndens mål blir mätbara för 

att kunna följas upp och redovisas till KF i samband med Nämndens 

årsredovisning. 

Beredning 

NFS Au § 27 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att: 

ge arbetsutskottet i uppdrag att på Nämndens vägnar fastställa mål för 

Nämnden för Samhällsplanering. 

Målen presenteras för Nämnden den 30:e Maj. 

Protokollet ska skickas till 

Magnus Wigren 
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NFS § 31  Dnr 2017/10. NFS 

MEDDELANDE 

Redogörelse 

Nämnden för samhällsplanering beslutar lämna följande meddelande 
till handlingarna: 

a) Delegationsbeslut fattade under tiden 2017-02-20– 2017-03-27 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-04-04 15(15) 

Nämnden för samhällsplanering 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NFS § 32 Dnr 2017/11NFS 

Information och diskussionsärende 

 

Följande ärenden informerandes/diskuterades  

Information om motion korsningen 
Storgatan/Sockenvägen/Olvägen i Vislanda. Detta ärende 
kommer att skickas vidare till Trafikverket.   

Information om statsmiljöavtal 

ekonomin, månadsrapport per 2017-03-31 

Mario Jonjic och Sofie von Elern nya planarkitekter presenterade 
sig för nämnden.  

Aktuell sjukfrånvarostatistik redovisas 

Förvaltningschefen informerar om verksamheten    

 Basbohus är på gång att byggas i kommunen. Bygg start 
sker i Vislanda våren 2017. Därefter i Alvesta sommaren 
2017. Man kommer att bygga 1 och 2 plans hus med 
träfasad, lägenheter kommer att bestå av 2 och 3 rum. 

 Aktuella personalförändringar.    

 

 


