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Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2014-05-06 kl. 13.30- 17.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering i § 28 kl. 14.10 14.15 

 

§ 26-41 

 
 
Beslutande 

 

 

Matz Athley (M), ordf. 

 

 

 
 Tomas Öhling (M)  
 Carl-Olof Olsson (KD) §26-40  
 Suzanne Karlsson (M)  
 Lars-Olof Petersson (S)  
 Håkan Kuparinen (S)  
 Anna-Karin Bjuvsjö Johansson (S)  
 Bengt Gustavsson (S)  
 Kent Andersson (C)  
 Lars-Erik Gustafsson (C)  
 Olof Haglund (AA)  
 Jan Johansson (AA)  
 Jan Franzén (AA) §26-40  
   
   
   
   
Övriga deltagare Ulf Arvidsson § 26-41 

Roger Wilsborn §26,33 

Susanne Johansson §27 

Bo Blomqvist §31 

Elinor Bjärnborg §32,34 

Ulf Carlsson §28-29 

Jan-Åke Nygren §41  
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Justering tid och plats Alvesta 2014-05-13.   

Sekreterare 
 

 

 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      

 Matz Athley (M)   

Justerare 
 

      
 
 
 

Suzanne Karlsson(M) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för samhällsplanering 

Sammanträdesdatum 2014-05-06-  

Anslaget under tiden 2014-03-13 - 2014-06-03  

Förvaringsplats  Förvaltningen för Samhällsplanering Centralplan1, Alvesta 

Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NFS § 26 Dnr 2014/106 NFS 

Försäljning av Fastigheten i Alvesta  

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Beslutsunderlag 

Köpeavtal 

Redogörelse 

Ett köpeavtal har träffats mellan Namn borttaget och Namn borttaget 

vilket innebär att namn borttaget säljer Fastigheten om 16 000 m
2
 

industrimark till Namn borttaget för 275 000 kr. 

Köpeskillingen är reducerad p.g.a. ledningsrätter och invallning som 

belastar fastigheten. 

Beredning 

NFS Au§ 22  

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering godkänner köpeavtalet. 

Protokollet ska skickas till 

Namn borttaget 
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NFS § 27 Dnr 2014/82 NFS 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

a) Ansökan med tillhörande handlingar, inkom 2014-03-18 

b) Bilder daterade 2013-03-01 och 2014-04-09 

c) Karta med inritad tomtplatsavgränsning 

Redogörelse 

En ansökan om strandskyddsdispens för bastu på fastigheten 

fastighetsbeteckning borttagen vid Salen har inkommit. Av ansökan 

med tillhörande ritningar och karta framgår att man vill riva 

existerande friggebod och bygga en bastu med relax/omklädningsrum. 

Bastun kommer att få 2 större fönster och två glasade dörrar som är 

vända mot strandlinjen.  

Sökanden har tidigare sökt och beviljats strandskyddsdispens 2013-

04-23. Då gällde ansökan en gäststuga på 28 m
2
 som placerades i 

anslutning till huset på västlig sida, med huset närmast strandlinjen.  

Platsen där åtgärden är planerad är 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 redan har tagits i 

anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 

syfte.  

Bygg & Miljö besökte platsen 2013-03-01 och 2014-04-14. Hela 

fastigheten är på 2300 m
2
. Området närmast strandlinjen ingår inte i 

fastigheten och där finns en fri passage idag. Tomtmarken är hävdad 

och känns ianspråkstagen. Huset är byggt på 50-talet och marken är 

hävdad sedan dess. 
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Området ligger inom riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 

Miljöbalken 4 kap 2§. Området ligger inom riksintresse för naturvård, 

kulturvärden eller friluftslivet enligt Miljöbalken 3 kap 6§. 

Området ingår även i Naturvårdsprogrammet klass 2 på grund av att 

det finns en strandskog. Skogen är ekdominerad lövskog och hassel 

med flera skyddsvärda växtarter. 

Beredning 

Nämnden bedömer att det särskilda fallet som angetts i ansökan är 

tillämpbart.  

Särskilt skäl för att meddela dispens är att djur- och växtliv inte 

påverkas på ett oacceptabelt sätt och att allmänhetens tillgång till 

strandområdet inte försämras. Även om fönster och dörrar är stora och 

glasade bedömer Nämnden att bastun är godtagbar. Tomtplatsen har 

fått hävdas sedan tidigare, och fastigheten har känts som privat. 

Allmänhetens tillträde förblir oförändrad jämfört med idag. 

Påverkan på växt- och djurliv blir minimal då åtgärden är inom den 

hävdade tomtplatsen. Tidigare dispens (2013-04-23, NFS § 28) har 

medgett en tomtplats på hela fastighetens yta på 2 300 m
2
.  

En tomtplatsavgränsning bör göras, dvs någon form av avgränsning 

mot fastighetsgränsen/tomtplatsen, antingen i form av någon häck 

eller staket som markerar var tomtgränsen går.  

NFS au §23 

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 tagits i anspråk på ett sätt som 

gör att den saknar betydelse för strandskyddets syfte.  

Som tomtplats får hela fastigheten på 2 300 m
2
 hävdas. En 

tomtplatsavgränsning ska göras i delen mot strandlinjen.  

Enligt taxa antagen av Nämnden för Samhällsplanering 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 
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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 

och 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 § 28 Dnr 2013/27 NFS 

Besvarande av motion om översyn av bidragsregler för 
enskilda och privata vägar 

Beslutsunderlag 

KF § 109, 2013-09-17 

NFS § 90, 2013-10-22 

Redogörelse 

Nämnden för Samhällsplanering beslutade vid sitt sammanträde 2013-

05-21 att ”bidraget till privata utfarter ändras till 1 kr/m för väg 

överstigande 400 m räknat från 0 m. NFS förslår KS besluta om 

utökning av NFS budget med 50 tkr. Då utökningen inte ryms inom 

nämndens budget.” 

Motionen har sedan behandlats i KS och i KF där nämndens beslut 

ändrades vad gäller finansieringen av bidragsökningen. 

Kommunfullmäktige beslutade att: 

1. Motionen ska anses besvarad med Nämndens för 

samhällsplanerings beslut om ändring av bidrag till enskilda och 

privata vägar. 

2. De merkostnader som ändrade bidragsregler kan ge förutsätts 

täckas inom Nämnden för samhällsplanerings budgetram. 

 

Nämnden för Samhällsplanering beslutade 2013-10-22 att bidraget till 

privata utfarter ändras till 1 kr/m för väg överstigande 400 m räknat 

från 0 m i enlighet med nämndens beslut NFS § 41, 2013-05-21. 

Nämnden beslutade även att genomförandet av ändringen av bidraget 

får anstå tills nämndens budget så medger. Ärendet lyfts upp till ny 

behandling inför budget 2015. 

Vid beslutstillfället var prognosen att nämndens verksamhet inte 

skulle generera ett så stort överskott att en ökning av kostnaderna 

skulle inrymmas i budgeten. Besparingskravet på nämnden inför 2014 

var 1,0 mkr. 

Beredning 

Det konstaterades redan i nämndens behandling av ärendet att det inte 

finns något extra utrymme i nämndens befintliga driftbudget för att 

öka de kommunala kostnaderna för privata utfarter. Detta var en av 

anledningarna till varför nämnden också beslutade att föreslå om en 

utökning av NFS budget för att klara de ökade utgifterna. Nämnden 
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har att förhålla sig till devisen att ekonomin, och att hålla budgeten, 

går före utökning av verksamheten. 

Nämnden för samhällsplanering har fått en minskad budget från 2014 

med 1,0 mkr. Eftersom besparingar har skett under flera på varandra 

följande år har nämndens budget nu kommit ner till en sådan nivå att 

varje kostnadsökning direkt slår mot resultatet så att underskott 

mycket lätt kan uppstå. 

Nämnden beslutade 2013-10-22 att ärendet lyfts upp till ny 

behandling inför budget 2015. När nu resultatet för 2013 blivit 

fastställt lyfts ärendet upp för beslut igen. 

Om vi tittar på 2013 års resultat, och prognosen för vad 

bidragshöjningen kommer att kosta, kan konstateras att ökningen av 

bidraget måttligt kommer att påverka budgeten. Om 2013 års resultat 

blir lika för 2014 kommer kärnverksamheten att ge ett överskott på ca 

0,7 mkr.  

NFS Au § 24 

Yrkanden 

Kent Andersson (c) yrkar avslag på Arbetsutskottets förslag. Med eget 

förslag att det ska vara 2kr/ m. 

Lars-Erik Gustafsson (c) och Suzanne Karlsson (m) yrkar bifall till 

Kent Anderssons tilläggsförslag. 

Lars-Olof Petersson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

Ordförande ställer förslagen mot varandra. Lyssnar och konstaterar att 

nämnden beslutar enligt arbetsutskottet förslag. 

Votering begärd och skall verkställas. 

Propositionsordningen ställs så att ja röst innebär arbetsutskottets 

förslag och nej röst Kent Anderssons (c) tilläggsyrkande. 

Resultat: 

Ja röst: 8 st 

Nej röst: 5 

Ja röster: Matz Athley (m), Lars-Olof Petersson (s) Håkan Kuparinen 

(s), Anna-Karin Bjuvsjö Johansson (s), Bengt Gustavsson (s), Olof 

Haglund (aa), Jan Johansson (aa) och Jan Franzen (aa)  

Nej röster: Thomas Öhling (m), Suzanne Karlsson (m), Kent 

Andersson (c) och Lars-Erik Gustafsson (c)  

Ordförande finner att Nämnden för samhällsplanering antar 

arbetsutskottets beslutsförslag. 
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Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar: 

1. Nämnden för Samhällsplanering beslutar att bidraget till privata  

utfarter ändras till 1 kr/m för väg överstigande 400 m räknat från  

0 m i enlighet med nämndens beslut NFS § 41, 2013-05-21. 

2. Det nya bidraget ska tillämpas vid 2014 års utbetalning. 

3. Kostnaden belastar den utbetalande verksamheten.  

Reservation 

Lars-Erik Gustavsson (c) reserverar sig mot nämndens beslut:  

Att inte höja bidraget till privata vägar, enligt Kent Anderssons 

yrkande om höjning av bidraget till 2 kr/m. Budgetläget enligt 

prognos bedöms bli ett överskott på 0,4 mkr. Därmed finns utrymme 

och täcka kostnadsökning 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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NFS § 29 Dnr 2012/155 NFS 

Ändringar i hastighetsplan 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Förändringar av hastigheter Alvesta 

Bilaga 2: Förändringar av hastigheter Vislanda 

Bilaga 3: Förändringar av hastigheter Moheda 

Redogörelse 

Under 2013 fastställdes hastighetsplanen för Alvesta kommun. 

Hastighetsplanen har därefter samråtts med Trafikverket som har 

inkommit med några synpunkter som berör gator där de är väghållare. 

Därutöver finns ett antal mindre ändringar på kommunala gator som 

har framkommit i efterhand.  

Beredning 

NFS Au §25 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar om ändring av 

hastighetsplanen enligt de punkter som redovisas i bilaga 1, 2 och 3. 

Reservation 

Jan Franzen (aa) reserverar sig mot beslutet 

Protokollet ska skickas till 

Ulf Carlsson 
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NFS § 30 Dnr 2014/117 NFS 

Vision Sjöparken – Salen 

Ärendet plockas bort från NFS AU 2014-04-29 för ytterligare 

beredning. 

Informationsärende på NFS 2014-05-06 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-05-06 12(25) 

Nämnden för samhällsplanering 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NFS § 31 Dnr 2012/102 NFS 

Rening av sjön Salen 

Plats 

Norra Salen 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Rening av sjön Salen, 2014-04-16 

NFS 83, 2012-12-18 

Kf § 132, 2012-09-19 

Ks § 121, 2012-08-28 

Kf § 87, 2012-06-20 

Motion 2012-05-16 

Redogörelse 

I en motion från Kent Andersson (c) redogörs för att det finns en 

allmän uppfattning av att sjön Salens NV del är mycket förorenad. 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-19 § 132 att uppdra åt 

Nämnden för Samhällsplanering att redovisa en behovsanalys och 

kostnadsredovisning för rening av sjön. NFS överlämnade 2012-12-18 

§ 83 ärendet till idégruppen för Sjöparken för vidare arbete. 

Beredning 

NFS Au §27 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att motionen anses besvarad 

med ovanstående redogörelse och bifogad tjänsteskrivelse samt att 

åtgärder utöver pågående tas med i det långsiktiga budgetarbetet 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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NFS § 32 Dnr 2014/118 NFS 

Skötselplan för grönstrukturen kring Spåningslanda 

Plats 

Spåningslanda, Alvesta 

Beslutsunderlag 

Skötselplan för grönstrukturen kring Spåningslanda, etapp 1 

Kostnadsbedömning, koncept 2014-04-16 

Kostnadsberäkning Spåningslanda, Skogssällskapet, 2014-01-21 

Redogörelse 

I samband med detaljplanearbetet med Spåningslanda, etapp 1, 

påbörjades ett arbete med skötselplan. I de till planen hörande 

hållbarhets- och gestaltningsprinciperna förutsattes att en skötselplan 

upprättas. Skötselplanen har nu anpassats efter genomförd 

projektering och delar som redan är genomförda har plockats bort för 

att dokumentet ska utgöra ett tydligare underlag för framtida skötsel 

av tätortsnära skog och parkområden. 

Beredning 

För att skötselplanen ska utgöra ett underlag för skötsel och för att de 

kostnader det medför ska vara synliga i budgetarbetet föreslås att 

dokumentet behandlas politiskt. Vissa anpassningar kan i framtiden 

behöva göras beroende på hur växtligheten etablerar sig och hur 

bostadsområdet växer fram. 

NFS Au § 28 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar:  

Godkänna Skötselplan för grönstrukturen kring Spåningslanda, 

etapp 1 

Protokollet ska skickas till 

Elinor Bjärnborg 
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NFS § 33 Dnr 2014/ 119 NFS 

Beräknat utfall vid försäljning av tomter på Spåningslanda 
etapp 1 

Plats 

Spåningslanda etapp 1 

Beslutsunderlag 

Beräknade tomtpriser för Spåningslanda etapp 1 

Redogörelse 

Kostnader för exploatering av Spåningslandaområdet etapp 1 bör 

fördelas ut på den mark som är benämnd B (Bostäder) i detaljplanen. 

Mark som utgör bostäder i detaljplanen etapp 1 är C:a 56 000 m
2
 

Kostnaderna för att anlägga gata, belysning, avvattningssystem är 

beräknade till C:a 7 250 000 kr. 

Kostnaderna för att anlägga grönytor beräknas till c:a 1 200 000 kr  

Kostaderna för tomtmark (ej terrasserad) och avstyckning beräknas till 

C:a 1 700 000 kr 

Tomtpriset kommer då att bli c:a 180 kr/m
2
 

Därtill kommer anslutningsavgifter för VA, el och bredband. 

Beredning 

NFS Au §29 

Yrkanden 

Lars-Erik Gustafsson (c) yrkar bifall till arbetsutskottetförslag. 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar godkänna det beräknade 

utfallet för tomtpriser i Spåningslanda etapp 1 

Protokollet ska skickas till 

Roger Wilsborn 
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NFS § 34 Dnr 2013/136 NFS 

Granskning av detaljplan för del Vislanda centrum  
- områden kring tågstoppet 

Plats 

Vislanda centrum 

Beslutsunderlag 

1. Samrådsredogörelse, koncept  

2. Plankarta (tillkommer till nämndsmötet) 

3. Planbeskrivning (tillkommer till nämndsmötet) 

4. Bilagor (tillkommer till nämndsmötet) 

Redogörelse 

Nämnden för Samhällsplanering beslutade 17 juni 2013 att upprätta en 

ny detaljplan för del av Vislanda centrum. Planen har varit föremål för 

samråd under tiden 2014-03-10 – 2014-04-07. 

Beredning 

Inkomna synpunkter har bemötts i en samrådsredogörelse och 

planförslaget har bearbetats. Planförslaget är därmed färdigt att ställas 

ut för granskning. 

NFS Au § 30 

Yrkanden 

Lars-Erik Gustafsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Lars-Erik Gustafsson (c) tilläggs yrkar på att en busslinga går genom 

nya parkområdet. 

Ordförande frågar om det är nämndens mening att anta 

arbetsutskottets förslag. Ordförande 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 är Lars Erik Gustafsson (c) tilläggsyrkande. 

Resultat: 

Ja röst 5 st 

Nej röst: 8 st 

Ja röster: Matz Athley (m), Lars-Olof Petersson (s), Håkan Kuparinen 

(s), Bengt Gustavsson (s) och Olof Haglund (aa). 
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Nej röst: Thomas Öhling (m), Suzanne Karlsson (m), Anna-Karin 

Bjuvsjö Johansson (s), Kent Andersson (c), Lars-Erik Gustavsson (c), 

Jan Johansson (aa), Jan Franzen (aa) och Carl-Olof Olsson (kd) 

Ordförande finner att Nämnden för Samhällsplanering antar Lars Erik 

Gustafssons (c) tilläggsyrkande.  

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att  

1. Planförslaget skall hållas tillgängligt för granskning enligt  

PBL 5 kap § 18. 

2. Detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 

3. Att en busslinga går genom nya parkområdet. 

Protokollet ska skickas till 

Elinor Bjärnborg 
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NFS § 35 Dnr 2009/11 

Utställning av detaljplan 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

Planförslag delområdena namn borttaget 

Redogörelse 

Ett förslag till detaljplan för del av Fastighetsbeteckning borttagen, 

delområdena namn borttaget och namn borttaget, har varit utsänt på 

samråd. Inkomna synpunkter har sammanfattats, bearbetats och 

bemötts i en samrådsredogörelse som i koncept redovisats för 

nämnden inför beslut 2014-01-28. 

Syftet med planen är att ge möjligheter att uppföra fristående villor i 

skogsmark vid insjön. Detaljplanen innehåller även naturmark som 

skall ingå i gemensamhetsanläggning och vara allmänt tillgänglig och 

här fortsätter strandskydd att gälla. Planen innebär att strandskyddet 

upphävs i de delar som föreslås bli bostäder, lokalväg och 

småbåtshamn. Planområdet ligget inom LIS-område, 

landsbygdsytveckling i strandnära läge, enligt tematiskt tillägg till 

översiktsplanen. 

Bedömning 

I samrådet har synpunkter inkommit bl a avseende förtydligande av 

strandskyddets syften och hur planområdet kan infogas med avseende 

på riksintressen för natur och friluftsliv samt anpassning till 

landskapsbilden och närbelägen torvtäkt. Principiell redovisning skall 

ske av VA-lösning så att miljökvalitetsnormen (MKN) för vatten 

uppfylls.  

Tveksamheter har uttryckts till ökad trafik på tillfartsvägarna till 

området. 

Länsstyrelsen anser att genomförandet av planen kan innebära 

betydande miljöpåverkan och att därför en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) skall upprättas.  

I samrådsredogörelsen sammanfattas att de inkomna synpunkterna bör 

leda till kompletteringar, förtydligande och förändringar av 

planförslaget bl.a. med avseende på VA, MKN, strandskydd, 
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riksintressen och anpassning i landskapet och närbelägen torvtäkt. 

Planens miljökonsekvenser skall behandlas i en MKB, varvid bl a 

beaktas frågor om inverkan på riksintressen och naturmiljö, påverkan 

på yt- och grundvatten, VA och MKN samt strandskydd. Tänkta 

åtgärder för anslutningsvägar till planområdet skall beskrivas. Med 

förvaltningens bedömning som underlag beslutade nämnden att gå 

vidare till utställning med endast området Stensnäs. 

Vid fortsatt bearbetning av planen har det visat sig att det ur såväl 

resurssynpunkt som miljösynpunkt är lämpligare att gå vidare med en 

mindre del av området Stensnäs och en mindre del av området 

Fiskartorpet. Orsaken är bl.a. att man då använder sig av de bästa 

markförhållandena för bostadkvarter, vilket ger bättre förutsättningar 

för exploatering. Förändringen medför också att det blir bättre 

skyddszon till torvmossen och naturförhållandena kan beaktas bättre. 

Exploateringens storlek bli densamma som nämnden tidigare beslutat. 

Beredning 

NFS Au § 31 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att:  

Efter genomförd omarbetning av förslaget, ställa ut planförslag med 

tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för granskning enligt PBL 5 

kap § 23. 

 

Protokollet ska skickas till 

Namn borttaget 

Namn borttaget 
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NFS § 36 Dnr 2014/93 NFS 

Begäran om ändring av detaljplan  

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

Ansökan, 2014-04-02 

Redogörelse 

Namn borttaget ansöker om ändring av detaljplan nummer borttaget 

gällande fastigheten så att förtätning av bostäder kan ske inom 

fastigheten. 

Beredning 

NFS Au §32 

Yrkanden 

Lars-Olof Petersson (s), Thomas Öhling (m) Lars-Erik Gustafsson (c) 

och Bengt Gustavsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att  

ett förslag till detaljplan kan upprättas och samrådas. 

Protokollet ska skickas till 

Namn borttaget 
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NFS § 37 Dnr 2014/114 NFS 

Begäran om ändring av detaljplan  

Plats 

Fastighetsbeteckningen borttagen 

Sökande 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan, 2014-04-10 

2. Illustration 

Redogörelse 

Namn borttaget ansöker om ändring av detaljplan nummer borttaget 

gällande del av fastigheten. Anledning till ansökan är att pröva 

möjligheten för ett äldrecenter med 70 lägenheter samt eventuellt 20-

30 lägenheter för trygghetsboende. 

Beredning 

NFS Au §33 

Yrkanden 

Jan Franzen (aa) och Lars-Erik Gustafsson (c) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att  

ett förslag till detaljplan kan upprättas och samrådas. 

Protokollet ska skickas till 

Namn borttaget 
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NFS § 38 Dnr 2014/120 NFS 

Begäran om ändring av detaljplan  

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 

Namn borttaget  

Beslutsunderlag 

Ansökan, 2014-04-16 

Redogörelse 

Namn borttaget ansöker om ändring av detaljplan nummer borttaget 

gällande del av fastigheten Anledning till ansökan är att pröva 

möjligheten att uppföra handel och bostäder i centralt läge. 

Beredning 

NFS Au § 34 

Yrkanden 

Lars-Olof Pettersson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Jan Franzen (aa) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 

Ordförande frågar om det är nämndens mening att anta 

arbetsutskottets förslag. Ordförande 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 innebär bifall till avslagsyrkande från Alvesta  

alternativet. 

Resultat: 

Ja röst: 9 st 

Nej röst: 4 st 

Ja röst: Matz Athley (m), Thomas Öhling (m), Suzanne Karlsson (m), 

Lars-Olof Petersson (s) Håkan Kuparinen (s), Anna Karin Bjuvsjö 

Johansson (s), Bengt Gustavsson (s) Lars-Erik Gustafsson (c) och 

Carl-Olof Olsson (kd) 

Nej röst: Kent Andersson (c), Olof Haglund (aa), Jan Johansson (aa) 

och Jan Franzen (aa) 
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Ordförande finner att Nämnden för Samhällsplanering antar 

arbetsutskottets beslutsförslag.  

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar:  

Att ett förslag till detaljplan kan upprättas och samordnas. 

Reservation 

Alvesta alternativet lämnar gruppreservation till beslutet. 

Protokollet ska skickas till 

Namn borttaget 
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NFS au § 39 Dnr 2014/59 NFS 

Besvarande av medborgarförslag angående förlängning av 
Fornvägen 

Plats 

Östra Alvesta samhälle 

Förslagsställare 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag, 2014-01-26 

2. KF beslut, 2014-02-25 

Redogörelse 

I ett medborgarförslag föreslås att Fornvägen förlängs från 

Spåningslandavägen till Gemlavägen öster om bebyggelsen enligt 

gällande normer.  

I Kommunfullmäktige, § 178 2011-12-14, behandlades en motion 

ställd av Lars-Olof Franzén (aa) angående ringled på östra sidan av 

Alvesta. Motionen har samma frågeställning som aktuellt 

medborgarförslag. Motionen förklarades besvarad med ett yttrande 

från nämnden för Samhällsplanering. Nämndens yttrande visade på att 

i samband med översiktsplanens aktualitetsförklaring, som görs en 

gång per mandatperiod, behandlas motionens frågeställning ihop med 

andra övergripande infrastrukturfrågor. 

Beredning 

NFS Au §35 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att:  

Medborgarförlaget behandlas i samband med aktualitetsförklaringen 

av översiktsplanen som sker en gång varje mandatperiod. 

Protokollet ska skickas till 

Namn borttaget  

Kommunfullmäktige 
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NFS § 40  Dnr 2014/ 26 NFS 

MEDDELANDE 

Redogörelse 

Nämnden för samhällsplanering beslutar lämna följande meddelande 
till handlingarna: 

a) Delegationsbeslut fattade under tiden 2014-03-05 – 2014-04-29 
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NFS § 41 Dnr 2014/27 NFS 

Information och diskussionsärende 

 Information om personalfrågor 

 Information om Ekonomi 

 Information om Spåningslanda 

 

 


