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Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2017-12-12 kl. 8.00- 12.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

§ 81-91 

 
 
Beslutande 

 

 

Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. 

 

 

 
 Bengt Gustavsson (S)  
 Per-Anders Nordahl (S)  
 Hagart Valtersson (C) ordf.  
 Nils-Gunnar Skoglund (C)  
 Hanna Evelyndotter (MP)  
 Matz Athley (M) 2e vice ordf.  
 Tomas Öhling (M)  
 Jan Franzen (AA)  
 Sten-Åke Karlsson (KD)  
 Fredrik Johansson (SD)  
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagare Stefan Karlsson § 81-91 

Magnus Wigren § 81-91 

Patrik Karlsson § 81-82, 91 

Ulf Carlsson § 85-86 

Mikael Wirdelo § 89 

Bertil Sandberg § 88 

Bengt Johansson § 91 

Joakim Sandahl § 91 

Sara Hedlund § 91 
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Justering tid och plats Alvesta 2017-12-15.   

Sekreterare 
 

 

 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      

 Hagart Valtersson (C)   

Justerare 
 

      
 
 
 

Tomas Öhling (M) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för samhällsplanering 

Sammanträdesdatum 2017-12-12  

Anslaget under tiden 2017-12-15    -2018-01-05  

Förvaringsplats  Förvaltningen för Samhällsplanering Centralplan1, Alvesta 

Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NFS § 81 Dnr 2016/192. NFS 

Riktlinjer för byggnadsutformning, uppdrag 

Redogörelse 

Planering av mark- och vattenanvändningen (fysisk planering) och 

ärendehand-läggning enligt PBL utförs på Alvesta kommun av 

förvaltningen för samhällsplanering (FSP). 

Kommunen lät 2005 ta fram en kulturhistorisk byggnadsinventering 

för Alvesta tätort, utförd av Smålands museum. Innehållet används 

som underlag vid handläggning, men omfattar enbart beskrivning om 

byggnaderna ensamt och i ett sammanhang 

Förvaltningen för samhällsplanering upplever brist av underlag och 

riktlinjer för att vägledning vid plan- och lovärenden. Detta underlag 

och riktlinjer skulle bestå av inventering med bedömning av områdens 

eller byggnaders kulturhistoriska särdrag och bevarandevärden, både 

vad gäller utseende och funktion/gestalt i stadsrummet, samt eventuell 

klassning. Det saknas även underlag för avvägningar i översikts- och 

detaljplan mellan att bevara kulturmiljön och anpassa innehållet, och 

nya behov såsom förtätning genom komplettering eller att ersätta 

befintlig byggnation med helt nya byggnader. 

Syftet med underlaget är att underlätta ärendehandläggning (NFS och 

NMY) samt ge bättre förutsättningar för en stringens i beslut. 

Underlaget är även till för att underlätta planering av insatser för NFS. 

Riktlinjer kan även utgöra underlag för en plan för skyddsvärda 

byggnader, enligt kommunens Översiktsplan 2008. 

Geografisk avgränsning bör vara kommunens samtliga 

detaljplanelagda områden, med fokus på de tre större tätorterna 

Alvesta, Moheda och Vislanda. Första rapporten bör omfatta enbart 

Alvesta tätort. 

Styrgrupp för arbetet är NFS presidium. 

Beredning 

NFS Au § 72 

Yrkanden 

Anita Lindstedt (S) och Per Anders Nordahl (S) yrkar bifall till  

arbetsutskottets förlag.  
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Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att 

ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till riktlinjer för 

byggnadsutformning, förslaget ska redovisas till NFS för 

godkännande där även det ska framgå på vilket sätt riktlinjerna ska 

tillämpas vid handläggning av bygglov och rådgivning. 

Protokollet ska skickas till 

Patrik Karlsson 
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NFS § 82 Dnr 2017/230. NFS 

Översyn av delar av plan- och bygglovstaxa inklusive kart- 
och mättaxa, uppdrag 

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2011-06-15, § 87 

Redogörelse 

Kommunen har rätt att ta ut avgifter för vissa verksamheter, beslut och 

uppdrag. Gällande taxa grundar sig på förslag framtaget av Sveriges 

kommuner och landsting (SKL). Eftersom en avgift inte får överstiga 

kommunens genomsnittliga kostnad för respektive taxa finns en 

justeringsfaktor, avsedd för att anpassa avgiftsnivåerna till 

förhållanden inom kommunen. Justeringsfaktorn har tre nivåer; 0,8 för 

kommuner upp till 20 000 invånare, 1,2 för kommuner överstigande 

50 000 invånare och 1,0 för kommuner däremellan. 

Kommunfullmäktige har 2011-06-15, § 87, fastställt plan- och 

bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa. I beslutet har 

kommunfullmäktige även fastställt vissa avgifters justeringsfaktor till 

0,8. 

Med hänsyn till att kommunen har en stigande befolkningsutveckling 

och i enstaka mätningar passerat 20 000 invånare, bör 

justeringsfaktorn utredas. 

Beredning 

NFS Au § 73 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att 

ge förvaltningen uppdrag starta översyn av justeringsfaktorn i beslutad 

plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa 

Protokollet ska skickas till 

Patrik Karlsson 
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NFS § 83 Dnr 2016/52. NFS 

Uppföljningsrapport på tidigare genomförd granskning   
avseende allmänna handlingar och arkiv 

Beslutsunderlag 

Uppföljningsrapport PWC september 2017 

Tjänsteskrivelse, 2017-11-22 

Redogörelse 

På uppdrag av revisorerna har PWC gjort en uppföljning för att se att 

påtalade brister är åtgärdade och att de svar som lämnats till 

revisionen har verkställts. Revisorerna har begärt in yrkande från 

Nämnden för Samhällsplanering. 

Beredning 

NFS Au § 74 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att: 

Lämnar bifogad tjänsteskrivelse som sitt svar på revisorernas 

rapportuppföljning. 

Protokollet ska skickas till 

Magnus Wigren 

Revisorerna 
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NFS § 84  Dnr 2017/231. NFS 

Sammanträdesplan för Nämnden för samhällsplanering 
2018 

Handlingar i ärendet 

Förslag till sammanträdesplan 2018 

Redogörelse 

Ett förslag till sammanträdesplan för 2018 har tagits fram av 

förvaltningen för samhällsplanering. 

Beredning 

NFS Au § 75 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att  

anta sammanträdesplanen för 2018. 

Protokollet ska skickas till 

Susanne Frank 

  

 



  Fastställd av NFS § 84 2017-12-12  

 

ALVESTA KOMMUN 
 
 
 

SAMMANTRÄDESPLAN 2018 
NÄMNDEN FÖR SAMHÄLLSPLANERING 

 
 

 
MÅNAD 

 
ARBETSUTSKOTT 

NÄMNDEN FÖR 
SAMHÄLLSPLANERING 
 

 
Januari 

Ti 23/1  
 

  

 
Februari 

Ti 6/2 Ti 13/2 
 

 
Mars 

    

 
April 

Ti 3/4 Ti 10/4 

 
Maj 

Ti 8/5  Ti 15/5 Heldag 

 
Juni 

Ti 12/6 Ons 20/6 

 
Augusti 

Ti 21/8 Ti 28/8 

 
September 

Ti 18/9 Ons 26/9 Heldag 

 
Oktober 

Ti 30/10  

 
November 

  Ti 6/11 

 
December 

Ti 4/12 Ti 11/12 kl 8-12 

 
Tid för sammanträde: 
Arbetsutskottet kl 8.00 
Nämnden för SAMHÄLLSPLANERING kl 13.30 
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NFS § 85 Dnr 2017/232. NFS 

Medborgarförslag om hastighetsbegränsning på  
Växjövägen 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 26 juni 2017 

Kommunfullmäktige, § 87 31 oktober 2017 

Redogörelse 

I ett medborgarförslag daterat 26 juni 2017, redogörs för att 

hastigheten på Växjövägen bör begränsas från 60 km/tim till 40 

km/tim från Bergbogatan in mot Alvesta centrum. Förslagsställaren 

menar även att en hastighetskamera bör uppföras i höjd med 

Vimpelgatan. 

Hastighetsmätningar visar på att medelhastigheten på aktuell gata 

uppgår till 66 km/tim. Vid november månads slut färdigställs ett 

farthinder strax söder om Bergbogatan. Farthindret torde ha en god 

effekt på de fordon som kör fortare än skyltad hastighet. 

Hastighetskameror med möjlighet att bötfälla fortkörare får ej 

användas på kommunala gator. Det finns ett försök med fyra 

hastighetskameror på kommunala gator i Stockholm. I framtiden kan 

det eventuellt bli möjligt med kameror på kommunala gator men då på 

starkt trafikerade gator. 

Önskemål om sänkt tillåten hastighet på Växjövägen har behandlats 

senast i medborgarförslag ”Stoppa Gemlaracet”. Detta 

medborgarförslag besvarades i KF 2017-05-02. Då beslutades att 

tillåten hastighet ej skulle förändras. 

En hastighetstavla som visar hastigheten för varje fordon samt texten 

Sänk hastigheten för de fordon som överstiger tillåten fordon är inköpt 

i november. Denna skylt kommer periodvis att vara monterad på 

Växjövägen. 

FSP Teknik anser att dessa åtgärder tillsammans kommer att leda till 

en förbättring. Åtgärderna kommer att utvärderas under år 2018. 

 

Beredning 

NFS Au § 76 

Yrkanden 

Matz Athley (M) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 

Med hänvisning till dålig beredning av ärendet, Moderaterna yrkar på 

återremiss av ärendet. (Se bifogad fil.) 
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Ordförande ställde arbetsutskottets beslutsförslag mot moderaternas 

yrkande. Ordförande lyssnar och konstaterar att nämndens beslutar  

enligt arbetsutskottets förslag.  

Votering begärd och skall verkställas. 

Propositionsordningen ställs så att ja röster innebär bifall till 

arbetsutskottets förslag och nej röst bifall till avslagsyrkande från 

Matz Athley(M). 

Resultat: 

Ja röster: 9 st 

Nej röster: 2 st  

Ja röster: Anita Lindstedt (S), Bengt Gustavsson (S), Per Anders 

Nordahl (S), Hagart Valtersson (C), Nils Gunnar Skoglund (C), Hanna 

Evelynsdotter (MP), Sten Åke Carlsson (KD), Fredrik Johansson (SD) 

och Jan Franzen (AA).  

Nej Röster: Matz Athley (M) och Tomas Öhling (M) 

Ordförande finner att Nämnden för samhällsplanering antar arbets- 

utskottets beslutsförslag.  

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att medborgarförslaget anses  

besvarat. Med ovanstående redogörelse. Effekten av de genomförda  

åtgärderna kommer att utvärderas under 2018. 

 

Protokollet ska skickas till 

Ulf Carlsson 

Kommunfullmäktige 

 

  



"föoderaterna
Alvesta

YRKANDEN-ÅTERREMISS!

2017-12-12

Återremiss yrkas beträffande medborgarförslag  gällande trafiksituation  från
Aringsbergsgatan  i riktning mot Gemla till avtaget till Engaholm.

Vi moderater i samhällsplanering  yrkar återremiss av ärendet "Gemla-racet"  på
grund av, vi konstaterar följande:

Helhetsanalys saknas i tjänstesrkivelsen överhela  sträckan Aringsbergsgatan mot
Engaholm, i bada  riktningarna!

Hatighetsdämpande åtgärder skall vara av den art, hastighetsöverträdelse inte  har
mölighet överstiga gällande hastighet, i bada  riktningar.

Tjänsteskrivelsen säger en hastighetsnedsättande placering, nämligen Bergbovägen,

Ingen hänsyn preciseras beträffande påtalad medborgarönskan om säker övergång
vid Vimpelgatan över Växjövägen till naturstigen!

Inga bullernedsättande åtgärder är medtaget i tjänsteskrivelsen. Bullerproblem har
tidigare starkt patalats av boende längs Engagatan/VimpeIgatan i samband ärende
"Sjölyckan" ar 2015.

"30-bu1an" vid Aringsbergsgatan ärinte  anpassad till dagens verklighet av 5-
vägskorsning i samband av anlagd naturstig med infart och parkering vid pumphuset,
varken vad det gäller buller eller hastighetsnedsättande åtgärder. Vid hög
trafikintensitet är trafiksituationen (hög bullernivå) rent hälsovådlig.

En detaljanalys med lämplig lösning av dagens trafiksituation på hela  sträckan,
avfart Engaholm in mot kyrkorondellen är högprioriterad.

Alvesta den 12 december 2017.

Matz Athley (M)
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NFS § 86 Dnr 2017/234. NFS 

Medborgarförslag gällande cykelväg i Lekaryd 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag gällande cykelväg i Lekaryd 

Redogörelse 

Väg 736 är en länsväg med statligt väghållarskap. Vid trafikplats 

Lekaryd (väg 25) övergår vägen söderut till kommunalt väghållarskap 

in mot tätorten. 

Idag finns cykelväg längs med Lekarydsvägen fram till Skogskyrkan. 

Kommunen har dels i fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort, dels i 

arbetet med trafiksäkerhetshöjande åtgärder lyft sträckan 

Skogskyrkan-trafikplats Lekaryd (väg 25) som lämpliga för ny 

cykelväg. Dessutom har kommunen föreslaget objektet i arbetet med 

den regionala cykelplanen. 

Åtgärderna föreslås på lång sikt och är sträckan är komplicerad, bland 

annat på grund av delade väghållarskap och en smal viadukt under väg 

25. 

Uppdrag finns om att ta fram en kommunal cykelplan och förslaget 

bör hanteras inom ramen för det pågående arbetet. 

Beredning 

NFS Au § 77 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering besluta att 

föreslå Kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska anses 

besvarat med ovanstående redogörelse 

Protokollet ska skickas till 

Ulf Carlsson 

Kommunfullmäktige 
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NFS § 87  Dnr. 2017/210. NFS 

Återrapportering internkontroll 2017 

Redogörelse 

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. 

 

Resultatet av såväl nämndspecifik som kommunövergripande 

genomförd intern kontroll ska återrapporteras till nämnden, i den 

omfattning som fastställts i respektive plan.  Politiskt behandlad 

uppföljningsrapport avseende intern kontroll 2017, per nämnd, ska 

finnas tillgänglig från den 31 december 2017. 

 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering besluta delegera till arbetsutskottet 

att fastställa 2017 års återrapportering av internkontroll.  

 

Protokollet ska skickas till 

Kommunsstyrelsen 
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NFS § 88  Dnr 2017/10. NFS 

MEDDELANDE 

Redogörelse 

Nämnden för samhällsplanering beslutar lämna följande meddelande 
till handlingarna: 

a) Delegationsbeslut fattade under tiden 2017-10-31– 2017-12-05  
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NFS § 89  Dnr 2017/77. NFS 

EKONOMISK UPPFÖLJNING PER NOVEMBER 2017 

Beslutsunderlag 

1. Förenklad ekonomisk månadsrapport per november 2017 

 

Beslut 

Nämnden för samhällsplanering beslutar att godkänna  
ekonomisk månadsrapport per den 30 november 2017. 
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NFS § 90  Dnr. 2017/238 NFS 

Parkeringsutredning 

Bakgrund 

I Alvesta, på östra sidan av järnvägen, på Sjöparkens resandeparkering 

finns idag 80 st avgiftsfria 24-timmars parkeringar, 65 14-dagars 

betalparkeringar. 117 nya betalningsparkeringar tillkommer inom kort 

samt ca 30 nya inhägnade och övervakade betalparkeringar på privat 

mark.  

Yrkande 

Hagart Valtersson (C) yrkar på återrapportering på utredningarna till 

arbetsutskottets möte 6 februari. Punkten 3 

Ordförande frågar om det är nämndens mening att återrapportera till 

nämnden 6 februari. Ordförande lyssnar och konstaterar att det är 

nämndens beslut. 

 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering besluta ge förvaltningen i uppdrag 

att:  

1. utreda konsekvenserna av att avgiftsbelägga hela parkerings 

ytan på östra sidan. 

2. redogöra för hur skyltning till resandeparkeringen är utförd.  

3. återrapportera utredningarna under arbetsutskottets möte 

 6 februari 2018. 

 

Protokollet ska skickas till 

Ulf Carlsson 
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NFS § 91 Dnr 2017/11. NFS 

Information och diskussionsärende 

 

      Följande ärenden informerandes/diskuterades  

Tekniskservice presenterade sig för nämnden. 
Joakim Sandahl enhetschef berättade om vad som händer på  
anläggningssidan. Både med personal och med verksamheten.  
Sara Hedlund är ny park chef. Hon är förväntansfull inför sina 
uppdrag i kommunen. Arbetar med gruppdynamiken. 
Just nu är det snöröjning för tekniskservice. 

Bengt Johansson ny VA–chef, presenterade sig för nämnden. 
Bengt tar över efter Bertil Strandberg som vid årsskiftet går i 
pension.   

VA–Taxan  

Aktuella förhandsbesked 

Ny ersättare i nämnden är David Johansson (C) istället för 
Ingrid Salomonsson (C) 

Aktuell sjukfrånvarostatistik  

Ledamöterna informerade  

 Hagart Valtersson (C) informerar från möte med 
Tillgänglighetsrådet. 

 Anita Lindstedt(S) informerar från mötet med 
pensionärsrådet.        

Förvaltningschefen informerar om verksamheten. 

 När Basbohusen i Vislanda är klara så är planen att man 
kommer fortsätta bygga i Alvesta, Moheda och Grimslöv. 

 Spåningslanda etapp 2 är i slutfasen av projekteringen. 
Nya tomter till försäljning i maj -2018.      
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