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Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2014-01-28 kl. 13.30- 16,30 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

§ 6-7 Omedelbar justering 

 
 
Beslutande 

 

 

Matz Athley (M), ordf. 

 

 

 
 Tomas Öhling (M)  
 Bengt-Olof Söderström (FP)  
 Björn Tisjö (M )tjg ersättare  
 Lars-Olof Petersson (S)  
 Torbjörn Svensson (S) tjg.ersättare  
 Anna-Karin Bjuvsjö Johansson (S)  
 Bengt Gustavsson (S)  
 Kent Andersson (C)  
 Lars-Erik Gustavsson (C)Jäv §6-7  
 Olof Haglund (AA)  
 Jan Johansson (AA)  
 Jan Franzén (AA)  
   
   
   
   
Övriga deltagare Ulf Arvidsson§ 6-7 
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Justering tid och plats Alvesta 2014- 01-28 Omedelbar justering   

Sekreterare 
 

 

 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      

 Matz Athley M)   

Justerare 
 

      
 
 
 

Tomas Öhling(M) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för samhällsplanering 

Sammanträdesdatum 2014-01-28 

Anslaget under tiden 2014-01-28 – 2014-02-18 

Förvaringsplats  Förvaltningen för Samhällsplanering Centralplan1, Alvesta 

Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NFS § 6 Dnr 2013/300.NFS 

Återuppsättning av el-ljus i Spånens motionsspår 

Plats 

Spånens motionsspår 

Beslutsunderlag 

1. Överenskommelse mellan Matz Athley (m) och Lars-Olof Franzen 

(aa), 2013-12-05 

Redogörelse 

Det har träffats en överenskommelse mellan Matz Athley (m) och 

Lars-Olof Franzen (aa) om att kommunen ska bekosta del av 

upprustningen av spåret så att det åter kan el-belysas. Kostnaden 

uppskattas till 555 tkr varav 50 % kan ansökas om statligt stöd inom 

idrottslyftet av Alvesta SOK.  

Kostnaden för bidraget till Alvesta SOK ska tas från projekt 

Spåningslanda.  

Ärendet brådskar eftersom ansökan om statligt stöd ska ansökas om 

före februari 2014. 

Beredning 

Nuvarande arrendeavtal med markägaren Engaholms Godsförvaltning 

AB har en löptid på tre år i sänder, gäller till 2016-12-31. Samtal 

pågår om ett nytt avtal på 10 år. 

Arrendatorn har rätt att på arrendestället ha elbelysta motionsslingor 

för allmänheten. Ska nedgrävning av kabel och uppsättning av stolpar 

göras skall detta ske i samråd med markägaren. 

Investering på ofri grund inom arrendeavtal. För att statligt stöd ska 

utgå krävs en avtalslängd på minst 10 år. Nerplockning av stolpar, 

armaturer och uppgrävning av kablar ska ske på arrendatorns 

bekostnad efter arrendetidens utgång. 

För att investering i el-ljusspåret ska vara möjlig krävs ett 

nämndbeslut där investeringspengar flyttas från 

Spåningslandaprojektet. Resultat för projekt Spåningslanda är inte 

slutredovisat förrän efter entreprenadens godkännande i höst. Det går 

inte att i dagsläget bedöma med säkerhet om budgeten räcker. Totala 

kostnaden för elbelysningen är beräknad till 555 500 kr varav hälften 

ska bekostas av kommunen. Beräkningen är framtagen av Kultur & 

Fritidssektorn som ansvarar för densamma. 
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Kostnad för arrende, drift, ränta, avskrivning och framtida 

nedmontering av stolpar m.m. ska beskostas av Kultur & 

Fritidssektorn. 

Yrkanden 

Jan Franzen (aa) och Tomas Öhling(m) yrkar bifall till förslaget. 

Lars-Olof Petersson (s) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 

Med hänvisning till dålig beredning av ärendet bör ärendet skjutas upp 

till senare sammanträde. 

Ordförande frågar om det är nämndens mening att anta 

arbetsutskottets förslag. Ordförande lyssnar och konstaterar att 

nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Votering begärd och skall verställas. 

Propositionsordningen ställs så att ja röster innebär bifall till 

arbetsutskottets förslag och nej röster innebär bifall till avslagsyrkande 

från Lars-Olof Petersson(s) 

Resultat: 

Ja röster: 8st 

Nej röster 4 st  

Ja röster. Matz Athley(m), Tomas Öhling(m), Bengt-Olof 

Söderberg(fp), Kent Andersson (c) Olof Haglund (aa), Jan Johansson 

(aa), Jan Franzen (aa), Björn Tisjö (m) 

Nej röster: Lars- Olof Petersson (s) ,Anna-Karin Bjuvsjö(s), Bengt 

Gustavsson(s), Torbjörn Svensson(s) 

Ordförande finner att Nämnden För Samhällsplanering antar 

arbetsutskottets beslutsförslag.  

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar flytta 300 tkr av 

investeringspengar från Spåningslandaprojektet till nytt projekt 

”Uppbyggnad el-ljusspår i Spåningslanda”. 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar delegera beslutet om bidrag 

till ordförande i nämnden när följande villkor uppfyllts. 

1. Nytt arrendeavtal på 10 år är tecknat med markägaren. 

2. Kostnad för arrende, drift, ränta, avskrivning och framtida 

nedmontering av stolpar m.m. ska beskostas av Kultur & 

Fritidssektorn. 
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3. Nytt avtal är tecknat med Kultur & Fritidssektorn angående 

kostnader för arrende, drift, ränta, avskrivning och framtida 

nedmontering av stolpar m.m. 

Jäv 

Lars Erik Gustafsson deltog ej i överläggningen och ej i beslutet. 

Reservation 

Socialdemokraterna lämnar gruppreservation till beslutet. 

Protokollet ska skickas till 

Matz Athley (m) och Lars-Olof Franzen (aa) 

Kommunstyrelsen 
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NFS § 7 Dnr 2014/299.NFS 

Fyllnadsmassor till Hanaslövsområdet 

Plats 

Hanaslöv 

Beslutsunderlag 

1. Överenskommelse mellan Matz Athley (m) och Lars-Olof Franzen 

(aa), 2013-12-05 

Redogörelse 

Det har träffats en överenskommelse mellan Matz Athley (m) och 

Lars-Olof Franzen (aa) om att del av de massor som blir över vid 

arbetet med Spåningslandaområdet flyttas till Hanaslövsområdet. 

Avsikten är att bygga en transportväg upp till toppen. För detta behövs 

ett 50 tal lass med utfyllnadsmassor. Den beräkning som ligger till 

grund för arbetena i Spåningslanda pekar på att det blir ca 3 500 lass i 

över skott som inte kan användas på plats utan massorna avses att 

lagras vid den s.k. Lekevallen. 

Merkostnaden för transporterna och mottagandet ska belasta Kultur & 

Fritidssektorn. 

Beredning 

Hanteringen av massor inom projekt Spåningslanda har föregåtts av 

en tillståndsprövning för ett miljötillstånd. Projektet har tillstånd att 

lägga överskottsmassor på den s.k. Lekevallen för att förbättra ett 

friluftsområde för fritidsändamål.  

Ska massor köras till Hanaslöv krävs det ett särskilt tillstånd för detta. 

Omlastning av massor till lastbilar får ske från Lekevallen eftersom 

det inte är möjligt att direkt köra upp det till Hanaslöv med de 

dumprar som används i entreprenaden. Kräver tillstånd för att köra på 

allmän väg och är direkt lämplighet. 

Bedömningen av volymen överskottsmassor har gjorts från ett 

teoretiskt underlag vilket gör att den slutgiltiga volymen inte är känd i 

dagsläget. Om det är möjligt att ta massor till Hanaslöv är en 

bedömning och ett beslut som får avtalas om. 

Eftersom platsen för uppläggning av massor ligger inom 

entreprenadens arbetsområde kan ingen omflyttning av massor ske 

innan entreprenaden är slutbesiktigad och godkänd. Särskild 

överenskommelse kan dock träffas med entreprenören inom ramen för 

entreprenaden om tillträde krävs innan dess. 
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Yrkanden 

Lars-Olof Petersson (s) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 

Med hänvisning till dålig beredning av ärendet bör ärendet skjutas upp 

till senare sammanträde. 

Ordförande frågar om det är nämndens mening att anta 

arbetsutskottets förslag. Ordförande lyssnar och konstaterar att 

nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Votering begärd och skall verkställas. 

Propositionsordningen ställs så att ja röster innebär bifall till 

arbetsutskottets förslag och nej röster innebär bifall till avslagsyrkande 

från Lars-Olof Petersson(s) 

Resultat: 

Ja röster: 8st 

Nej röster 4 st  

Ja röster. Matz Athley(m), Tomas Öhling(m), Bengt-Olof 

Söderberg(fp), Kent Andersson (c) Olof Haglund (aa), Jan Johansson 

(aa), Jan Franzen (aa), Björn Tisjö (m) 

Nej röster: Lars- Olof Petersson (s) ,Anna-Karin Bjuvsjö(s), Bengt 

Gustavsson(s), Torbjörn Svensson(s) 

Ordförande finner att Nämnden För Samhällsplanering antar 

arbetsutskottets beslutsförslag.  

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar: 

1. Överskottsmassor kan flyttas till Hanaslöv enligt gjord 

överenskommelse mellan Matz Athley (m) och Lars-Olof Franzen 

(aa). 

2. Tillträde till området för flyttning av massor kan ske först efter att 

entreprenaden avslutats och godkänts om inte särskild 

överenskommelse träffas med entreprenören. 

3. Kostnader för och hantering av transporterna och mottagandet ska 

ske av Kultur & Fritidssektorn. 

4. Erforderliga tillstånd söks och hanteras av Kultur & Fritidssektorn 

Jäv  

Lars-Erik Gustafsson deltog ej på överläggningen och ej i beslut. 
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Reservation 

Socialdemokraterna lämnar gruppreservation till beslutet. 

Protokollet ska skickas till 

Matz Athley (m) och Lars-Olof Franzen (aa) 

Kommunstyreslen 

 


