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Plats och tid Allbohus konferensrum, Alvesta 2017-08-29 kl. 13.30- 17.30 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

§ 49-62 

 
 
Beslutande 

 

 

Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. 

 

 

 
 Bengt Gustavsson (S)  
 Per Anders Nordahl (S) tjg ers   
 Hagart Valtersson (C) ordf.  
 Andreas Nilsson (C)  
 Hanna Evelyndotter (MP)  
 Matz Athley (M) 2e vice ordf.  
 Tomas Öhling (M)  
 Jan Franzen (AA) tjg ers  
 Sten-Åke Karlsson (KD)  
 Nils Gunnar Skoglund (C) tjg ers § 49-

61 del av § 62 

 

   
   
   
   
   
   
Övriga deltagare Stefan Karlsson § 49-62 

Magnus Wigren § 49-62 

Veronika Kobak (M) § 49-62 ej tjg 

Patrik Karlsson § 49 

Sofia Gustavsson § 50 

Karolina Bjers § 51,52,53,62 

Simon Granat § 54 

Ulf Carlsson 55,56,57,62 

Roger Wilsborn § 58  

Per Sundström ekonom § 62 

Jan-Åke Nygren § 62 

Kerstin Björknert § 62 
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Justering tid och plats Alvesta 2017-09-04.   

Sekreterare 
 

 

 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      

 Hagart Valtersson (C)   

Justerare 
 

      
 
 
 

Andreas Nilsson (C) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för samhällsplanering 

Sammanträdesdatum 2017-08-29  

Anslaget under tiden 2017-09-04    -2017-09-25  

Förvaringsplats  Förvaltningen för Samhällsplanering Centralplan1, Alvesta 

Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NFS § 49 Dnr 2017/30. NFS 

Detaljplan för Moheda 4:113 m.fl., Moheda, antagande 

Plats 

Moheda 4:113 m.fl. i Moheda tätort 

Beslutsunderlag 

1. Plankarta 

2. Planbeskrivning 

3. Utlåtande 

Redogörelse 

Nämnden för samhällsplanering beslutade den 28 februari 2017 att 

uppdra åt förvaltningen för samhällsplanering att upprätta ny 

detaljplan för Moheda 4:192 m.fl. (del av Moheda centrum). 

Föreslaget planområde har avgränsats till en mindre del av berört 

kvarter. 

Ett planförslag var föremål för samråd mellan 2017-04-28 – 2017-05-

19. Nämnden för samhällsplaneringen beslutade den 30 maj 2017 att 

ställa ut förslag till detaljplan för granskning. Granskningstiden var 

2017-06-05 – 2017-07-07. 

Granskningsförfarandet har sammanställts i ett granskningsutlåtande. 

Under granskningstiden har 9 yttranden utan erinran och 1 yttrande 

med synpunkt inkommit. Synpunkten har inte föranlett ändring av 

planförslaget. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostadsbebyggelse genom 

förtätning. Planen möjliggör 8-10 lägenheter i flerbostadshus. 

Beredning 

NFS Au § 47 

Yrkanden 

Matz Athley (M), Anita Lindstedt (S) och Per Anders Nordahl (S) 

yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering besluta att 

förslag till detaljplan för Moheda 4:113 m.fl. antas enligt 5 kap. 27 § 

plan- och bygglagen 
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Protokollet ska skickas till 

Patrik Karlsson 
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NFS § 50 Dnr 2017/154. NFS 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkl. situationsplan, 2017-07-17 

Platsbesök, 2017-07-25 

Redogörelse 

En ansökan om strandskyddsdispens för kompletteringsåtgärder på 

fastigheten har inkommit. Av ansökan med tillhörande ritningar och 

karta framgår att sökanden vill bygga in befintlig carport till ett 

isolerat rum. Rummet ska ha fönster mot sjön. Sökanden vill också 

bygga ett växthus. 

Platsen där åtgärden är planerad är vid sjön. Aktuell sjö har 

strandskydd på 200 meter. 

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 på strandskyddets 

syfte”. 

FSP Bygg & Miljö besökte platsen 2017-07-25. Fastighetens är 1081 

m
2
 stor.  

Länsstyrelsen i Kronobergs Län tog 2017-06-20 beslut om undantag 

för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde, under 

förutsättning att åtgärden utförs inom en befintlig tomtplats, minst 25 

m från strandkanten och max 15 m från huvudbyggnaden.  

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 §. 
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Beredning 

Då växthuset beräknas ligga mer än 25 m från strandkanten, inom 15 

meter från huvudbyggnaden och inom en befintlig tomtplats, avvisas 

ansökan om strandskyddsdispens gällande växthuset, då den åtgärden 

ej är dispenspliktig. 

Nämnden bedömer att det särskilda skäl att medge dispens för 

inbyggande av carporten 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.  

Allmänhetens tillträde förblir oförändrat jämfört med idag. Åtgärderna 

genomförs inom tomtplatsen. Påverkan på växt- och djurliv 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. 

Tomtplatsen följer idag fastigheten och 1081 m
2
 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 § 48 

Beslut 

Nämnden för samhällsplanering beslutar att ge sökanden dispens från 

bestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken, gällande inbyggnad av 

carport. Gällande växthuset ska ansökan avvisas då åtgärden ej är 

dispenspliktig. Växthus kan byggas. 

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. Ni 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. 
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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 
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NFS § 51 Dnr 2014/230. NFS 

Detaljplan för Axeln 1 m.fl., antagande 

Plats 

Fastighetnamn borttagen 

Sökande 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

Planbeskrivning, 2017-08-11 

Plankarta, 2017-08-11 

Särskilt utlåtande, 2017-08-11 

Bilaga Fastighetsreglering, 2017-08-11 

Redogörelse 

Nämnden för samhällsplanering beslutade den 2014-10-21 att förslag 

till detaljplan kan upprättas och samrådas. Detaljplanen syftar till att 

möjliggöra för handel och industri inom Västra industriområdet i 

Alvesta tätort. Bakgrunden till detaljplanen är att möjliggöra för 

fastighetsreglering mellan privata fastighetsägare och Alvesta 

kommun.  

Detaljplanen har varit utställd för samråd under tiden 2017-06-01 – 

2017-06-22. Sammanfattningsvis berör inkomna synpunkter bildande 

av vägservitut och ledningsrätter inom planområdet. Likaså har 

synpunkter om fastighetsreglering och precisering av 

planbestämmelsen T, Trafik inkommit. Även information om gällande 

starkströmsföreskrifter intill kraftledningar har inkommit.  

Inkomna synpunkter har föranlett mindre korrigeringar i 

planbeskrivningen och plankartan. Planbestämmelsen T, trafik har 

preciserats. Planbestämmelsen z har ersatts med beskrivning i 

planbeskrivningen. Bestämmelsen l har lagts till i plankartan.  

Beredning 

NFS AU § 49 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att med stöd av plan- och 

bygglagen 5 kap 27 §, anta detaljplanen upprättad 2017-05-29,  

reviderad 2017-08-11. 
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Protokollet ska skickas till 

Karolina Bjers 
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NFS § 52 Dnr 2017/39. NFS 

Utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp 

Plats 

Alvesta tätort, Spåningslanda etapp 2 

Sökande 

VA-huvudmannen 

Beslutsunderlag 

Översiktskarta, 2017-08-11 

Redogörelse 

Nämnden för samhällsplanering antog detaljplanen för Spåningslanda 

4:3, sydöstra delen (etapp 2) den 2017-05-30. Detaljplanen vann laga 

kraft den 2017-06-23. Då detaljplaneområdet idag ligger utanför det 

kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp krävs att 

verksamhetsområdet utökas innan planens genomförande.  

Beredning 

NFS Au § 50 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta om en utökning av 

verksamhetsområdet för vatten och avlopp (spillvatten och dagvatten) 

i Spåningslanda etapp 2 i enlighet med bifogad karta.  

Protokollet ska skickas till 

Ulf Carlsson 

Karolina Bjers 
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NFS § 53 Dnr 2014/230. NFS 

Inventering av grönstrukturen i Vislanda och Moheda  
tätorter, uppdrag 

Plats 

Moheda och Vislanda tätort med omnejd 

Beslutsunderlag 

Projektplan för LONA-projekt, 2017-04-27, rev 2017-08-10 

Redogörelse 

Länsstyrelsen beslutade den 2017-04-05 att bevilja Alvesta kommuns 

ansökan om statligt bidrag med max 50 %, dock högst 210 000, till det 

lokala naturvårdsprojektet ”Inventering av grönstrukturen i Vislanda 

och Moheda tätorter, Alvesta kommun.  

Projektet har som syfte att inventera och dokumentera underlag för 

kommande grönstrukturprogram för tätorterna Vislanda och Moheda. 

Det senare grönstrukturprogrammet ska utgöra ett kunskaps- och 

planeringsunderlag i den fysiska planeringen. Det ska också definiera 

ett gemensamt förhållningssätt avseende den kommunägda 

grönstrukturen i tätorterna med närområden, samt definiera 

grönstrukturens möjligheter ur samhällsbyggnadssynpunkt.  

Inventering av naturvärden genomförs av konsulter och inventering av 

sociala värden genomförs av kommunens tjänstemän. Inventeringarna 

bedöms vara klara sommaren 2018.  

Beredning 

NFS Au § 51 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att ge förvaltningen i  

uppdrag att inventera grönstrukturen i Vislanda och Moheda tätorter.  

Protokollet ska skickas till 

Karolina Bjers 
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NFS § 54 Dnr 2017/30. NFS 

Medborgarförslag avseende kommunens skogspolicy  

Beslutsunderlag 

4. Medborgarförslag, 18 april 2017 

5. Kommunfullmäktige § 26, 2 maj 2017 

6. Tjänsteskrivelse, 14 augusti 2017 

Bakgrund 

Medborgarförslaget anser att Alvesta kommun ska arbeta fram en ny 

hyggesfri skogspolicy, skydda värdefulla områden som 

kommunreservat samt inventera värdekärnor inom kommunen. 

Förslagen behandlar tre olika aspekter av natur och skogssfärer. 

Förslagen yrkar på ökad biodiversitet som förslagsställaren menar 

hotas av aktuellt tillämpade skogsbruksmetoder. Kommunstyrelsen 

har överlämnat ärendet till Nämnden för Samhällsplanering den 18 

maj 2017.  

Redogörelse 

Hyggesfritt skogsbruk är inte aktuellt i en större utsträckning för 

Alvesta kommun då det, som framgår av i bifogad tjänsteskrivelse, 

finns för lite forskning och slutsatser om utfallet.  

Beredning 

NFS Au § 52 

Yrkanden 

Anita Lindstedt (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering besluta föreslå kommunfullmäktige 

förklara medborgarförslaget besvarat med att: 

det för närvarande inte är aktuellt att ändra Alvesta kommuns 

skogsbruksplan och att inventering av värdekärnor och bildning av 

kommunreservat bevakas i kommande arbete med 

grönstrukturprogram för kommunens tätorter. 

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda kostnadskonsekvenserna 

av punkten 3 i medborgarförslaget. 

Protokollet ska skickas till 

Simon Granat 
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NFS § 55 Dnr 2017/165. NFS 

Medborgarförslag angående att förbättra framkomligheten 
på Klosterleden 

 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag, 24 mars 2017 

2. Kommunfullmäktige § 25, 2 maj 2017 

Redogörelse 

I ett medborgarförslag daterat den 24 mars 2017, redogörs för att 

Klosterleden har blivit ett populärt promenadstråk. Förslagsställaren 

menar att Klosterleden är i behov av förbättringar och har i sitt 

medborgarförslag gett förslag på åtgärder.  

Alvesta kommun har ett pågående arbete med Klosterområdet.  

Kommunen har fått statliga bidrag för att Klosterområdet ska kunna 

utvecklas som natur- och kulturområde. De åtgärder som beskrivs i 

medborgarförslaget är exempel på åtgärder som behandlas i det 

pågående arbetet. Medborgarförslaget kommer att beaktas i det 

fortsatta arbetet med Klosterområdet. 

Beredning 

NFS Au § 53 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att medborgarförslaget ska 

beaktas i det fortsatta arbetet med Klosterområdet.  

Medborgarförslaget anses därmed besvarat.  

Protokollet ska skickas till 

Ulf Carlsson 
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NFS § 56 Dnr 2017/166. NFS  

Motion (M) avseende att säkra korsningen vid infarten till 
Vislanda 

Beslutsunderlag 

3. Motion, 15 maj 2017 

4. Kommunfullmäktige § 51, 19 juni 2017   

Redogörelse 

I en motion från Thomas Johnsson (M) redogörs för att Alvesta 

kommuns, förtroendevalda politiker ska ta sitt ansvar, och arbeta för 

att säkra korsningen vid Husebyvägen/väg 126 i Vislanda. 

Motionären föreslår att Alvesta kommun omgående tar kontakt med 

ansvarig för Trafikverket för att sammankalla till ett möte, för en 

snabb, hållbar och säkrare framtida trafiklösning i Vislanda. 

Trafikverket är väghållare för korsningen och har därmed rådigheten 

över korsningen.  

Motionen kommer att tillsändas Trafikverket för kännedom. Därefter 

tar FSP kontakt med Trafikverket för vidare dialog i frågan. 

Beredning 

NFS Au § 54 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att framföra synpunkterna 

till Trafikverket samt att FSP därefter för en dialog med Trafikverket 

om framtida åtgärder. Motionen anses med detta besvarad. 

Protokollet ska skickas till 

Ulf Carlsson 
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NFS § 57 Dnr 2016/175. NFS 

Motion (M) angående korsningen vid Storgatan/  
Sockenvägen/Olvägen i Vislanda 

Beslutsunderlag 

5. Motion, 18 oktober 2016 

6. Kommunfullmäktige § 131, 1 november 2016  

Redogörelse 

I en motion redogör Mikael Johansson (M) för att, det är problem för 

fordon att köra igenom korsningen vid Storgatan/Sockenvägen/  

Olvägen i Vislanda. 

Motionären föreslår att en utredning kring hur trafiksituationen ska 

förbättras vid korsningen bör göras snarast, samt att lokala företagare 

ska få lämna in sina synpunkter. 

Trafikverket är väghållare för både Storgatan och Sockenvägen.  

Olvägen är tänkt att ägarskapet eventuellt ska gå från kommunalt till 

statligt ägande. Storgatan är huvudgatan av de aktuella gatorna. 

Alvesta kommun har inte rådighet över korsningen då Trafikverket är 

väghållare och därmed bär ansvaret för trafiksituationen. Motionen 

bör delges Trafikverket för kännedom och vidare handläggning. FSP 

kommer i det framtida samarbetet med Trafikverket beakta 

motionärens synpunkter angående korsningen. 

Beredning 

NFS Au § 55 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att framföra synpunkterna 

till Trafikverket samt att FSP beaktar motionens synpunkter i vidare 

kontakt med Trafikverket. Motionen anses därmed besvarad. 

Protokollet ska skickas till 

Ulf Carlsson 
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NFS § 58 Dnr 2017/168. NFS 

Markpriser  

Plats 

Orrakullens industriområde 

Beslutsunderlag 

Beräknade kostnader för exploatering av industrimark Orrakullen 

Redogörelse 

Kostnader för exploatering av Orrakullen bör fördelas ut på den mark 

som är benämnd J (Industri) i detaljplanen. Mark som utgör Industri i 

detaljplanen är 318341 m2 

 

Beredning 

NFS AU § 56 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering besluta att, riktpris för mark på 

Orrakullens industriområde, blir 165kr/m². inkl VA avgiften. 

Protokollet ska skickas till 

Roger Wilsborn 
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NFS § 59 Dnr 2017/164. NFS 

Bildande av Gestaltningsgrupp, Alvesta kommun  

Redogörelse 

Alvesta kommuns gator, torg, parker och tätortsnära naturområden 

utgör det offentliga rummet. De projekt som påverkar det fysiska  

offentliga rummet behöver samordnas för att dra nytta av erfarenheter 

och kunna skapa enhetlighet. Betydelse av kvalitet till en rimlig 

kostnad behöver diskuteras och dras lärdom av över tid. 

Alvesta kommuns offentliga rum utgör en arena, som påverkar 

kommunens anseende, som medborgare och allmänhet ska kunna 

berikas av.  

Gruppen samordnas av Nämnden för samhällplanerings presidium 

vars nämnd ansvarar för fysisk planering och offentliga miljöer. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-08-14   

Beredning 

NFS Au § 57 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering besluta föreslå Kommunstyrelsen ge 

kommunchefen uppdrag att utse grupp enligt ovan med angiven  

inriktning. 

Protokollet ska skickas till 

Magnus Wigren 
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Nämnden för samhällsplanering 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NFS § 60 Dnr 2017/86. NFS 

Gestaltning av Hagarondellen 

Redogörelse 

NFS gav 2017-01-24 förvaltningen uppdrag på att arbeta med 

gestaltning av Hagarondellen i enlighet med en uppdragsbeskrivning. 

2017-06-13 beslutade NFS att det av juryn föreslagna konstverket inte 

uppfyllde flera av de kriterier som ställts upp i 

uppdragsbeskrivningen. Nämnden gav samtidigt förvaltningschefen i 

uppdrag att ta fram förslag på annan utformning av rondellen.    

Beslutsunderlag 

Förenklat fotomontage   

Beredning 

NFS Au § 58 

Yrkanden 

Matz Athley (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering att ge förvaltningen i uppdrag att av 

Trafikverket beställa en utformning av rondellen med vatten- och 

ljusgestaltning. 

 

Protokollet ska skickas till 

Jan-Åke Nygren 
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NFS § 61  Dnr 2017/10. NFS 

MEDDELANDE 

Redogörelse 

Nämnden för samhällsplanering beslutar lämna följande meddelande 
till handlingarna: 

a) Delegationsbeslut fattade under tiden 2017-05-19– 2017-08-22 
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NFS § 62 Dnr 2017/11NFS 

Information och diskussionsärende 

 

Följande ärenden informerandes/diskuterades  

Ekonomisk månadsrapport för 2017-07-31 

Grönstrukturprogrammet för Alvesta kommun 

Sjögull 

Strandskyddsregler generellt 

P- skivan gäller från 4 september Alvesta     

Norra infarten 

Inriktning/mål investeringsbudgeten VA, gata och mark 

Projekt ledning Norra Salen   

Aktuell sjukfrånvarostatistik redovisas 

Ledamöterna informerade  

 Jan Franzen (AA), se bilaga       

Förvaltningschefen informerar om verksamheten. 

 De första Basbohusen har börjat byggas i Vislanda. 

 Rekrytering av ny VA chef pågår 

 Ny parkingenjör börjar på parken 1 november 

 

 

    

 

 

 



Nämnden  för Samhällsplanering  29 augusti 2017 / När skall vi diskutera  konkret  kommunalpolitik

Jag har  sedan  drygt  20 år tillbaka  engagerat  mig  i frågan  om  tung

trafik  genom  Alvesta.

Under  många  år dessförinnan  har  jag  arbetat  ideellt  inom

hyresgästföreningen  för  en förbättrad  boendemiljö.

Jag vill  fråga  ledamöterna  i denna  nämnd  om förbifart  Björnstorp  är

förankrat  inom  majoriteten  i Alvesta  kommun  dvs S + C + MP?

Eller  är förslaget  sprunget  ur Förvaltningen  för  Samhällsplanering?

dvs ett  tjänstemannaförsIag!

I aktuell  version  av FÖP ligger  ett  förslag  som  kommer  att  flytta

problemen  med  tung  trafik,  buller  och  utsläpp  från  Allbogatan-

Blädingevägen  till  Påvelsgård.

Kan det  kallas  för  en hållbar  och långsiktig  lösning  för  Alvesta?

De perigar  SOm  AlVeSia  kammun  V!li  pumpa  !n ! en fÖrb!farf

Björnstorp  utan  ekonomiskt  stöd  från  Trafikverket,  kunde  istället

läggas  på en Österled  för  att  få en snabbare  lösning  på

trafikproblemen  i en östra  Alvesta.

Alvesta  kommun  måste  omgående  börja  lobba  i region  Kronoberg

och gentemot  Trafikverket  för  att  påskynda  en långsiktig  lösning  som

jag  vill  kalla "förbifart  Väst"  -  en hållbar  lösning  för  trafiken  på

126-an.

Påvelsgårdsområdet  måste  skyddas  genom  skyddszoner  i norr  och

väst.

Ett  verksamhetsområde  med  tung  trafik  norr  och  väster  om

Påvelsgård  innebär  en förstörd  boendemiljön  för  hundratals  familjer,

oberoende  av en avskiljande  bullervall.

ALVESTA KOMMUN
Förvaltningen för Samhällsplanering

Jan Franzån / Ersättare  i NfS
Ink. 2017 -08- 'i  o

Dnr.
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