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Nämnden för samhällsplanering 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2016-11-08 kl. 13.30- 16.30 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

§ 69-73 

 
 
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) tjg ersättare  
 Jan Johansson (AA)  
 Jan Franzen (AA) tjg ersättare  
 Fredrik Johansson (SD)  
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagare Stefan Karlsson § 69-73 

Magnus Wigren § 69-73 

Ulf Karlsson § 70 

Pia Petersson § 70,73 

Sofia Gustafsson § 73 

Susanne Leijon § 73  

Nils-Gunnar Skoglund (C) 

Per Anders Nordahl (S) 

Dimutriu Drugas (V) 

 

 

Sara Nygren Linneuniversitetet 

Hanna Bohlin Linneuniversitetet 

Angie Mancilla Ponce Linneuniversitet 
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Justering tid och plats Alvesta 2016-11-08.   

Sekreterare 
 

 

 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      

 Hagart Valtersson (C)   

Justerare 
 

      
 
 
 

Jan Johansson (AA) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för samhällsplanering 

Sammanträdesdatum 2016-11-08  

Anslaget under tiden 2016-11-10    -2016-12-01  

Förvaringsplats  Förvaltningen för Samhällsplanering Centralplan1, Alvesta 

Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NFS § 69 Dnr 2016/159. NFS 

Samordnad kontroll av luftföroreningar i Kronobergs län 

 

Handlingar i ärendet 

Förslag till program för samordnad kontroll av luftföroreningar i 

kommunerna i Kronobergs län 2017-2022. 

Redogörelse 

Alla kommuner är enligt kraven i 5 kap Miljöbalken (SFS 1998:808)  

skyldiga att kontrollera att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft 

uppfylls. Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) reglerar vad som 

ska kontrolleras och hur. Kommunernas ansvar framgår av 26§ 

Luftkvalitetsförordningen. 2 kap i Plan- och bygglag (2010::900) 

beskriver kommunernas ansvar i samband med planändringar. 10§ vid 

planändringar och i andra ärenden enligt denna lag ska 

miljökvalitetsnormerna i 5 kap MB följas. 

 

Kronobergs luftvårdsförbund föreslår en fortsatt samverkan mellan 

kommunerna i länet om kontroll av luftföroreningar avseende 

tätortsluft. Nuvarande program löper ut 31 dec. 2016.  

Beredning 

NFS Au § 63 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att ställa sig positiva till 

fortsatt samarbete inom länet och därmed beredd att finansiera 

programmet enligt det kostnadsdelningsförslag som Kronobergs 

Luftvårdsförbund föreslår.   

Protokollet ska skickas till 

Bygg och miljö 
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NFS § 70 Dnr 2016/160. NFS 

Verksamhetsplan 2017 med internbudget 2017 och plan 
2018-2019 för nämnden för Samhällsplanering 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2017 med internbudget 2017 och plan 2018-2019 

Redogörelse 

Kommunfullmäktige fastställer vision, fokusområden, resultatmål och 

resultatindikatorer för verksamheten samt beslutar årligen om bland 

annat budget, skattesats, årsredovisning och delårsrapporter. 

Fullmäktige fastställer också de mål som har betydelse för god 

ekonomisk hushållning, både ur ett verksamhetsmässigt och finansiellt 

perspektiv. Vidare fastställer Fullmäktige en nettoram för varje nämnd 

uttryckt i nettokostnad 

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

budgetramar, mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 

lagar, författningar, allmänna rå etc. som staten beslutat om. Nämnden 

ska utifrån kommunfullmäktiges resultatmål fastställa egna 

nämndsmål och resultatindikatorer. Nämnden ska också se till att 

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.  

Beredning 

NFS Au § 65 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering besluta att fastställa verksamhetsplan 

2017 med internbudget 2017 och plan för 2018-2019.   

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
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NFS § 71 Dnr 2016/161. NFS 

Fastställelse internkontrollplan för Nämnden för 
Samhällsplanering 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan 

Redogörelse 

Gällande reglemente för intern kontroll beslutades av KF i juni 2008 

(KF §71/2008). Det syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder 

upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Av reglementet 

framgår bland annat ansvarsfördelning och organisation av intern 

kontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse 

att det finns en god intern kontroll. Nämnderna har dock det yttersta 

ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde. 

Nämnden ska varje år i samband med fastställande av internbudget 

anta en särskild plan för den interna kontrollen och resultatet av 

genomförd intern kontroll ska rapporteras till nämnden i den 

omfattning som fastställs i planen. I samband med årsredovisningens 

upprättande är nämnden skyldig att till kommunstyrelsen rapportera 

fel/brister som konstaterats vid uppföljningen av kontrollplanen. 

Beredning 

NFS Au § 66 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att godkänna 

internkontrollplan för 2017. 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
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NFS § 72  Dnr 2016/12. NFS 

MEDDELANDE 

Redogörelse 

Nämnden för samhällsplanering beslutar lämna följande meddelande 
till handlingarna: 

a) Delegationsbeslut fattade under tiden 2016-10-04– 2016-10-31 
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NFS § 73 Dnr 2016/19 NFS 

Information och diskussionsärende 

 

Följande ärenden informerandes/diskuterades  

 Kommunchef Kristiina Kosunen Eriksson inleder mötet med att 

berätta om kommunallagen 

 Information om strandskyddsdispens 

 Information om Horgenäs 

 Information om ansökta TS-åtgärder  

 Uppföljning av ekonomin  

 Sjukfrånvarostatistik redovisades  

 Förvaltningschefen informerade om verksamheten och om  

studieresan till Alingsås som gjordes 27/10-16 med Nämnden 

för samhällsplanering, Allbohus och Alvesta utveckling. 

 

 


