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Nämnden för samhällsplanering
Plats och tid

Sammanträdesrummet på Allbohus vån 2, Alvesta 2017-02-28 kl. 13.30- 17.00

Justerade paragrafer

§ 9-18,20

Beslutande

Övriga deltagare

Justeringsmännens sign

Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf.
Bengt Gustavsson (S)
Per Anders Nordahl (S)
Hagart Valtersson (C) ordf.
Andreas Nilsson (C)
Hanna Evelyndotter (MP)
Matz Athley (M) 2e vice ordf.
Tomas Öhling (M)
Jan Franzen (AA)
Dumitru Drugas (V)
Fredrik Johansson (SD)

Nils–Gunnar Skoglund (C)
Stefan Karlsson § 9-18,20
Magnus Wigren § 9-18,20
Patrik Karlsson § 9-11,20
Sofia Gustavsson § 12-13
Ulf Carlsson § 14
Karolina Bjers § 20
Elinor Bjärnborg § 20
Bertil Sandberg § 20
Anneli Isaksson § 20

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2017-02-28
Nämnden för samhällsplanering

Justering tid och plats

Alvesta 2017-03-03.

Sekreterare

Susanne Frank
Ordförande

Hagart Valtersson (C)
Justerare

Bengt Gustavsson (S)

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnden för samhällsplanering
Sammanträdesdatum
Anslaget under tiden
Förvaringsplats
Underskrift

2017-02-28
2017-03-03 -2017-03-24
Förvaltningen för Samhällsplanering Centralplan1, Alvesta
Susanne Frank
Utdragsbestyrkande

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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NFS § 9

Dnr 2012/89. NFS

Detaljplan för Moheda 4:192 m.fl. (del av Moheda centrum),
Moheda, avsluta planarbetet
Plats
Fastigheten Moheda 4:192 m.fl. i Moheda tätort
Redogörelse
Fastigheten Moheda 4:192 m.fl. har varit föremål för planprocess
gällande framtagande av ny detaljplan, ärende NFS 2012:89 på
uppdrag av kommunstyrelsen.
I arbetet med planförslaget har flera utmaningar belysts, bland annat
bullerfrågan. Riksdagen beslutade 2014-06-25 om Samordnad
prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen.
Ändringarna i lagen gäller från och med 2015-01-02 och endast för
ärenden som påbörjas efter det datumet. För att kunna tillämpa de nya
lagstyckena krävs ett nytt uppdrag om planläggning.
Här av bör planärendet NFS 2012:89 avslutas.
Beredning
NFS AU § 6
Beslut
Nämnden för Samhällsplanering beslutar att
planarbetet avslutas
Protokollet ska skickas till
Patrik Karlsson

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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NFS § 10

Dnr 2017/19. NFS

Detaljplan för Moheda 4:192 m.fl. (del av Moheda centrum),
Moheda, uppdrag
Plats
Fastigheten Moheda 4:192 m.fl.. i Moheda tätort
Beslutsunderlag
1. Föreslaget planområde
Redogörelse
Fastigheten Moheda 4:192 m.fl. har varit föremål för planprocess
gällande framtagande av ny detaljplan, ärende NFS 2012:89 på
uppdrag av kommunstyrelsen.
I arbetet med planförslaget har flera utmaningar belysts, bland annat
bullerfrågan. Riksdagen beslutade 2014-06-25 om Samordnad
prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen.
Ändringarna i lagen gäller från och med 2015-01-02 och endast för
ärenden som påbörjas efter det datumet. För att kunna tillämpa de nya
lagstyckena krävs ett nytt uppdrag om planläggning.
Förslag till ny detaljplan syftar till att möjliggöra nybyggnation av
bostäder i centrala Moheda samt centrumutveckling i enlighet med
den fördjupade översiktsplanen.
Beredning
NFS AU § 7
Beslut
Nämnden för Samhällsplanering beslutar att
ett förslag till detaljplan upprättas och samrådas
Protokollet ska skickas till
Patrik Karlsson

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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NFS § 11

Dnr 2017/19. NFS

Upphävande av del av detaljplan Li1, Lidnäs, uppdrag
Plats
Fastigheten Moheda-Näs 1:21. i Lidnäs småort
Sökande
Namn borttaget
Beslutsunderlag
2. Föreslaget planområde
Redogörelse
Fastigheten Moheda-Näs 1:21 i Lidnäs ligger delvis inom
detaljplanelagt område. Fastigheten används för bostadsändamål
medan användning i gällande detaljplan (Li1) är reglerat till samlingsoch föreningslokal.
Förfrågan rörande planändring har kommit in till kommunen, efter att
Lantmäteriet inte beviljat fastighetsreglering på grund av avvikelse
från gällande plan. Fastigheten ligger avskilt och reglering med
detaljplan bedöms inte vara nödvändig. Norr och väster om berörd
fastighet finns även reglerad allmän platsmark (park) i privat ägo,
vilket föreslås ingå i upphävandet.
Beredning
NFS AU § 8
Yrkanden
Anita Lindstedt yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslut
Nämnden för Samhällsplanering beslutar att
ett förslag till upphävande av del av detaljplan Li1 i Lidnäs kan
upprättas och samrådas
Protokollet ska skickas till
Patrik Karlsson

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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NFS § 12

Dnr 2017/6. NFS

Ansökan om strandskyddsdispens
Plats
Fastighetsbeteckning borttagen
Sökande
Namn borttaget
Beslutsunderlag
Ansökan om strandskyddsdispens, 2017-01-10
Platsbesök, 2017-01-24
Redogörelse
En ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av friggebod på
fastigheten vid namn borttaget har inkommit. Av ansökan med
tillhörande ritningar och karta framgår att sökanden vill bygga en
friggebod på ca 13 m2 som ska placeras bakom fritidshuset från sjön
sett.
Platsen där åtgärden är planerad är vid sjön. Aktuell sjö har
strandskydd på 200 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet.
Platsen där åtgärden är planerad 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 har redan tagits i
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syfte”.
FSP Bygg & Miljö besökte platsen 2017-01-24. Fastigheten är 1307
m2 stor.
Det aktuella området ingår i Naturvårdsprogrammet klass 2 på grund
av landskapet, biologin och friluftslivet.
Beredning
Nämnden bedömer att det angivna särskilda skäl att medge dispens
från strandskyddsbestämmelserna föreligger i detta fall då området
redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syfte.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Allmänhetens tillträde förblir oförändrat jämfört med idag. Åtgärderna
genomförs inom tomtplatsen. Påverkan på växt- och djurliv samt
andra naturvärden blir acceptabel.
Dispensen får dock inte leda till att den privata zonen utvidgas eller att
påverkan på livsvillkoren för växt- och djurliv väsentligt förändras
utanför hemfridszonen.
Ingen fri passage finns på fastigheten idag då tomtplatsen sträcker sig
hela vägen ner till sjön.
Tomtplatsen följer idag fastigheten och 1307 m2 bedöms som rimlig
tomtplats. Tomtplats är det område där fastighetsägaren har rätt att
hävda en privat zon, eller hemfridszon, där allemansrätten inte gäller.
NFS AU § 15
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 redan har tagits i anspråk på ett
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte.
Enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-16 § 118 och
2015-11-24 § 156 tas en timavgift ut för handläggningen av ärendet.
Då handläggningen har tagit 4 timmar kommer en avgift på 3524 kr
att tas ut. Denna avgift kommer på separat faktura senare.
Information
Detta beslut om strandskyddsdispens har Länsstyrelsen rätt att
överklaga. Du uppmanas att avvakta utgången av tiden för
överklagande innan åtgärden vidtas. Tiden 3 veckor räknas från den
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
eller inte har avslutats inom 5 år efter beslutsdatum.
Överklagan
Den som vill överklaga nämndens beslut ska 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 du
överklagar, se bifogat formulär.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Protokollet ska skickas till
Namn borttaget

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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NFS § 13

Dnr 2017/2. NFS

Ansökan om strandskyddsdispens
Plats
Fastighetsbeteckning borttagen
Sökande
Namn borttaget
Beslutsunderlag
Ansökan om strandskyddsdispens, 2017-01-04
Platsbesök, 2017-01-24
Redogörelse
En ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av bostadshus på
fastigheten vid namn borttaget har inkommit. Av ansökan med
tillhörande ritningar framgår att sökanden vill bygga till befintligt
fritidshus med ca 36 m2.
Platsen där åtgärden är planerad vid sjön. Aktuell sjö har strandskydd
på 200 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet.
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 har redan tagits i
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syfte”.
FSP Bygg & Miljö besökte platsen 2017-01-24. Fastigheten är 1777
m2 stor.
Området ligger inom riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt
miljöbalken 4 kap 2 §. Området ligger inom riksintresse för naturvård
och friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap 6 §.
Området ingår även i Naturvårdsprogrammet klass 2 på grund av
landskapet, biologin och friluftslivet.
Fastigheten ligger inom LIS-området. I Alvesta kommuns LIS-plan
står det att ”ny bebyggelse och ökad befolkning skulle bevara och på
sikt förstärka underlaget för den service som finns på orten”.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Beredning
Nämnden bedömer att det särskilda skäl att medge dispens från
strandskyddsbestämmelserna föreligger i detta fall då hela fastigheten
sedan tidigare är ianspråktagen tomt, ända ner till vattnet. Området har
således redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syfte. Fritidshuset byggs ut på baksidan
från sjön sett.
Åtgärden bidrar också till landsbygdsutveckling i strandnära läge.
Allmänhetens tillträde förblir oförändrat jämfört med idag. Åtgärderna
genomförs inom tomtplatsen. Påverkan på växt- och djurliv samt
andra naturvärden bedöms bli acceptabel.
Dispensen får dock inte leda till att den privata zonen utvidgas eller att
påverkan på livsvillkoren för växt- och djurliv väsentligt förändras
utanför hemfridszonen.
Eventuella åtgärder för att skydda mot översvämning hanteras i
samband med bygglovet.
Tomtplatsen följer idag fastigheten och 1777 m2 bedöms som rimlig
tomtplats. Tomtplats är det område där markägaren har rätt att hävda
en privat zon, eller hemfridszon, där allemansrätten inte gäller.
NFS AU § 9
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 redan tagits i anspråk på ett
sätt som gör att det saknar betydelse från strandskyddets syfte”.
Åtgärden bidrar också till landsbygdsutveckling i strandnära läge.
Enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-16 § 118 och
2015-11-24 § 156 tas en timavgift ut för handläggningen av ärendet.
Då handläggningen har tagit 4 timmar kommer en avgift på 3524 kr
att tas ut. Denna avgift kommer på separat faktura senare.
Information
Detta beslut om strandskyddsdispens har Länsstyrelsen rätt att
överklaga. Du uppmanas att avvakta utgången av tiden för
överklagande innan åtgärden vidtas. Tiden 3 veckor räknas från den
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.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år
eller inte har avslutats inom 5 år efter beslutsdatum.
Överklagan
Den som vill överklaga nämndens beslut ska 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 du
överklagar, se bifogat formulär.
Protokollet ska skickas till
Namn borttaget

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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NFS § 14

Dnr 2017/24. NFS

Medborgarförslag gällande trafiksituationen från
Aringsbergsgatan i riktning mot Gemla till avtaget till
Engaholm
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2016-06-08
Beslut KF § 76 2016-06-20
Skrivelse från boende kring Växjövägen-Engagatan 2016-07-22
Redogörelse
I ett medborgarförslag av Johansson, Mark m fl, redogörs för att
hastighetsbegränsningen inte följs på Växjövägen i Alvesta.
Förslagsställarna rekommenderar en sänkning från 60 km/tim till 40
km/tim i höjd med Bergbogatan. Därutöver föreslås
hastighetsnedsättande åtgärder längs gatan samt ett övergångsställe
vid den södra nedgången till naturstigen på gatans västra sida.
Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna medborgarförslaget
till nämnden för samhällsplanering för besvarande till KS.
Växjövägen är en matargata som leder till i första hand Gemla och
därifrån vidare till Växjö. Gatan trafikeras av en del arbetspendlare till
Växjö, den tunga trafiken utgörs till största delen av kollektivtrafik till
Växjö. Ett normaldygn passerar cirka X st personbilar samt x st tunga
fordon.
I samband med framtagandet av Alvesta kommuns hastighetsplan
gjordes en genomsyn av gällande hastighetsgränser. Hastighetsplanens
ställningstagande vilar på de nationella riktlinjer som Trafikverket
utarbetat i sitt trafiksäkerhetsarbete. Vid bestämning av
hastighetsgränsen ska man beakta både trafiksäkerhet och
tillgänglighet (där tillgänglighet i detta fall mest handlar om snabbhet
och genhet). Eftersom Växjövägen är en matargata med en separerad
G/C-väg vid sidan om är ”rätt” hastighet 60 km/tim. I Trafikverkets
riktlinjer står även att en rätt utformad gata inbjuder till att köra i
föreskriven hastighet. Växjövägen ändrar inte karaktär när den
kommer in i tätbebyggt område, detta medför att bilisterna inte får
någon hjälp med att sänka hastigheten.
En avsmalning samt sidoförskjutning kommer att utföras under 2017 i
höjd med Bergbogatan.
Med denna åtgärd får gatan en utformning som stämmer väl överens
med Trafikverkets råd och anvisningar.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

12(21)

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2017-02-28
Nämnden för samhällsplanering

Beredning
NFS Au § 11
Yrkanden
Matz Athley (M) yrkar på återremiss på arbetsutskottets förslag till
beslut. Se bilaga.
Ordförande frågar om det är nämndens mening att anta
arbetsutskottets förslag eller att åter remitera ärendet. 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 Mats Athley(M) återremiss.
Resultat:
Ja röst: 8 st
Nej röst: 3 st
Ja röst: Anita Lindstedt (S), Bengt Gustavsson(S), Hagart Valtersson
(C), Andreas Nilsson (C), Hanna Evelynsdotter(MP), Fredrik
Johansson(SD), Per Anders Nordahl(S) och Dimitru Drugas (VV)
Nej röst: Matz Athley(M), Tomas Öhling(M) och Jan Franzen(AA).
Ordförande finner att Nämnden för samhällsplanering antar
arbetsutskottets beslutsförslag.
Beslut
Nämnden för Samhällsplanering föreslå Kommunfullmäktige att
medborgarförslaget är besvarat och hörsammat i och med att
Förvaltningen för Samhällsplanering beslutat genomföra en
hastighetsnedsättande åtgärd.
Protokollet ska skickas till
Kommunfullmäktige

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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NFS § 15

Dnr 2017/26. NFS

Startbesked för Orrakullen verksamhetsområde
Beslutsunderlag
Förenklad investeringskalkyl
Översiktskarta verksamhetsområde
Redogörelse
Idag råder det brist på mark för industrietablering. Samtidigt märker
kommunen av en ökad efterfrågan på fastigheter avsedda för
verksamhetsetablering. 2013 fastställdes en detaljplan för
verksamhetsområdet Orrakullen. Området är cirka 35 hektar stort och
ger möjlighet till industrietablering med bra skyltläge mot väg 25.
Området är i huvudsak färdigprojekterat, vilket innebär att en
upphandling kan påbörjas under våren 2017 med målet att
entreprenaden kan påbörjas i oktober 2017. Entreprenaden torde då
vara klar i augusti 2018.
Investeringskostnaden för utbyggnad av Orrakullen uppgår till cirka
35 miljoner kr. Av dessa finansieras 4,3 mkr av VA-kollektivet.
Framtida anläggningsavgifter för VA kommer att tillfalla
skattekollektivet. Anläggningsavgifterna för VA bakas därför in i
tomtpriset för fastigheterna.
Beredning
NFS Au § 12
Yrkanden
Anita Lindstedt (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Jan Franzen (AA) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag punkt 2.
Med eget förslag. ( Se bilaga.) Jan Johansson (AA) har undertecknat
förslag till beslut, var ej närvarande på mötet.
Ordförande frågar om det är nämndens mening att besluta punkt 1 på
dagens sammanträde.
Lyssnar och konstaterar att besluta ska tas på dagens möte.
Ordförande ställer Arbetsutskottets förslag och Jan Franzen (AA)
yrkande mot varandra. 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 röster Jan Franzen (AA) yrkande.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Resultat:
Ja röst: 9 st
Nej röst: 2 st
Ja röst: Ja röst: Anita Lindstedt (S), Bengt Gustavsson (S), Hagart
Valtersson (C), Andreas Nilsson (C), Hanna Evelynsdotter (MP),
Matz Athley (M), Tomas Öling (M), Fredrik Johansson (SD) och Per
Anders Nordahl (S)
Nej röst: Jan Franzen (AA) och Dumitru Drugas (V)
Ordförande finner att Nämnden för samhällsplanering antar
arbetsutskottets beslutsförslag.
Beslut
Nämnden för Samhällsplanering beslutar föreslå KF att:
1. ge startbesked för färdigställande av verksamhetsområde
Orrakullen, etapp 1. Investeringsutgiften för skattekollektivet
uppgår till cirka 31 miljoner kr. Drygt 4 mkr är taxefinansierat via
VA-kollektivet. Investeringen kräver att FSP´s driftbudget
kompenseras för kostnadsökningarna som projektet medför.
2. ge startbesked för projektering av etapp 2, området österut mot
Björnstorps industriområde.
Reservation
Alvesta Alternativets ledamot Jan Franzen och Vänster partiets
ledamot Dumitru Drugas reserverar sig mot beslut att föreslå KF att ge
startbesked för projektering av Orrakullens verksamhetsområde etapp
2-området österut från etapp 1 mot Björnstorps industriområde.
Jan Johansson (AA), undertecknad på inlämnad reservation, var ej
närvarande vid mötet.
Protokollet ska skickas till
Kommunfullmäktige

Justeringsmännens sign
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NFS § 16

Dnr 2011/238. NFS

Remiss från JO angående klagomål
Underlag

Remiss från JO Dnr 7468-2016, 2017-01-20
Ärendekort, 2017-02-09
Tjänsteskrivelse, 2017-02-14
Belysningsplan, 2008-12-09
Redogörelse för ärendet

Justitieombudsmannen (JO) har begärt upplysningar och yttrande från
Nämnden för Samhällsplanering (NFS) gällande klagomål om handläggning
av framställningar om att få ta del av allmänna handlingar rörande
gatubelysning
Ärendet avser en anmälan till JO från Namn borttaget i vilken denne
framför klagomål mot NFS bl.a. med anledning av handläggningen av en ny
begäran om att få ta del av allmän handling.
Namn borttaget har i skrivelse som inkom till kommunen den 31 oktober
2016 begärt att få en kopia av ”den aktuella belysningsplanen”. Handlingen
översändes till Namn borttaget från handläggaren den 23 december 2016.
JO har hämtat in handlingar i ärendet genom diariekort från nämnden och
Kommunstyrelsens diarie.
JO infordrar följande från NFS:








Justeringsmännens sign

Remissvar som särskilt ska belysa hur handläggningen av Namn
borttaget begäran förhåller sig till skyndsamhetskravet i 2 kap 12 –
13 §§ tryckfrihetsförordningen (TF).
Berörd/berörda handläggare bör ges tillfälle att lämna synpunkter
och det ska framgå av remissvaret att så skett. Nämnden ska
redovisa vid sin bedömning av det som framkommit av berörda
befattningshavares synpunkter.
Protokollsutdrag från det sammanträde vid vilket nämnden fattat
beslut om yttrande till JO.
Remissvaret ska tillställas JO i två exemplar. Dessutom bör
nämndens yttrande och eventuella underyttranden, om det bedöms
som lämpligt, skickas via e-post, helst som Word-dokument, till
JOkansli@jo.se.
Senaste datum för svar är den 27 mars 2017.
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Bakgrund
Belysningsplanen är beslutad 2008-12-09 (NFS § 69) och inte ändrad
sedan dess. Vid NFS sammanträde 2013-02-19 (NFS § 22), beslutade
nämnden ”om en ny belysningsplan skall framtagas bör det ske genom
program för landsbygdsutveckling”. Någon ny belysningsplan har inte
fastställts, varför det är den belysningsplan från 2008 som fortfarande
gäller.
Omfattande kommunikation mellan kommunen och Namn borttaget
har skett under flera år gällande belysningsfrågan (se bilaga 1, utdrag
ur diarie).
2012-09-20 inkom en skrivelse från Namn borttaget till NFS. I denna
skrivelse anger Namn borttaget:


”Efter att ha gått en sväng ikväll och sedan läst den gällande
belysningsplanen…” Därefter följer två stycken citerar direkta
utdrag ur belysningsplanen.

2016-10-11 Inkom en skrivelse, daterad 2016-10-09, från Namn
borttaget där han skriver:


”Vi har skrivit flera gånger till er och vädjat om att få tillbaka de
lampor som kommunen tog bort för några år sedan” följt av ”Vi har
inte ens fått svar på våra brev”.

2016-10-25 svarade handläggare till Namn borttaget på dennes fråga


”Denna fråga är sedan tidigare besvarad av oss. Belysningen i Namn
borttaget uppfyller idag kraven enligt gällande belysningsplan.
Någon utökning av belysningen är därför inte aktuell”.

Namn borttaget återkom med ny skrivelse 2016-10-30, där han
bekräftade svaret men hänvisar till att han inte fått det svar han önskar
och anger


”Önskar omgående en kopia på den aktuella planen”.

Därefter skriver Namn borttaget


”Vi önskar också en förklaring till varför ni inte följer
belysningsplanen på vissa ställen i vår kommundel men väljer,
enligt er uppfattning, att följa den på andra ställen.

Den sistnämnda frågan har tidigare besvarats av f.d.
förvaltningschefen Ulf Arvidsson (brev 2013-12-09).
Sakfrågan
2016-10-30 begärde Namn borttaget omgående en aktuell kopia på
belysningsplanen samt en förklaring till varför NFS, enligt hans åsikt,
inte följer belysningsplanen för visst område.
Justeringsmännens sign
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2016-12-23 svarade handläggare till Namn borttaget genom att
översända gällande belysningsplan (från 2008). Ur svaret framgår
också svar på den andra frågan från Namn borttaget, vilken i allt
väsentligt överensstämmer med det svar som han fick från f.d.
förvaltningschefen 2013 (se ovan).
2017-01-25 inkom ytterligare en skrivelse från Namn borttaget där
han frågade om det var den översända belysningsplanen som gäller för
Alvesta kommun och samtidigt begärde han kopia på protokoll från
den 19 mars 2013.
2017-01-26 svarade handläggare till Namn borttaget att den översända
belysningsplanen är den som gäller för Alvesta kommun. Till svaret
bifogades även kopia på det protokoll som begärts.
Beredning
NFS AU § 13
Beslut
Nämnden för Samhällsplanering beslutar att svara JO enligt nedan:
Namn borttaget begäran om svar på skrivelse 2016-10-30 är enligt vår
uppfattning inte tillfredsställande i förhållande till skyndsamhetskravet
i 2 kap 12 – 13 §§ tryckfrihetsförordningen (TF). Handläggningstiden
för svaret är inte heller i enlighet med kommunens interna policy för
klagomål. En översyn av åtgärder för att förbättra rutinerna gällande
svarstid har vidtagits.
Berörd/berörda handläggare har getts tillfälle att lämna synpunkter.
Det har framkommit av berörda befattningshavares synpunkter att
Namn borttaget begäran i skrivelsen avser önskemål om kommunens
svar på en vädjan att återställa belysning i Namn borttaget. Berörda
handläggare påpekar att kommunen vid ett flertal tillfällen
kommunicerat denna fråga i enlighet med belysningsplanen, vilket
framgår av bilagt utdrag ur diariet samt ovanstående beskrivning av
ärendet.
Protokollsutdrag från dagens sammanträde gäller även som nämndens
yttrande till JO och skall delges JO i två exemplar. Som bilaga ska
utdrag ur diariet (bilaga 1) tillföras protokollsutdraget.
Protokollet ska skickas till
JO
Kommunstyrelsen, Kristiina Kosunen Eriksson, kommunchef, JanÅke Nygren, FSP, Ulf Arvidsson, kommunledningsförvaltningen
Justeringsmännens sign
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NFS § 17

Dnr 2017/27. NFS

Val av ersättare i arbetsutskottet i Nämnden för
samhällsplanering

Redogörelse
Anders Malmqvist (M) är entledigad från sitt uppdrag som ordinarie
ledamot i Nämnden för Samhällsplanering samt som ersättare i
arbetsutskottet i Nämnden för Samhällsplanering. Nämnden får i
uppdrag att utse en ersättare i arbetsutskottet för Anders Malmqvist
(M).
Beslut
Nämnden för Samhällsplanering beslutar om en ny ledamot som
ersättare i arbetsutskottet. Ersättare är Thomas Öhling (M).
Beredning
NFS Au § 14
Protokollet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Susanne Frank

Justeringsmännens sign
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NFS § 18

Dnr 2017/10. NFS

MEDDELANDE
Redogörelse
Nämnden för samhällsplanering beslutar lämna följande meddelande
till handlingarna:
a) Delegationsbeslut fattade under tiden 2017-01-16– 2017-02-20

Justeringsmännens sign
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NFS § 20

Dnr 2017/11. NFS

Information och diskussionsärende
Följande ärenden informerandes/diskuterades
Spåningslanda 4:3 etapp 2
Kulturmiljöutredning, Spåningslanda
Översiktsplan för Alvesta tätort
Norra Salen
Aktuell sjukfrånvarostatistik redovisas
Ledamöterna informerade


Sjöparkens lekplats efterfrågades kommer till nästa
nämndssammanträde.

Förvaltningschefen informerar om verksamheten


Justeringsmännens sign

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.
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