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Plats och tid Furen Centralplan 1, Alvesta den 2018-01-23 kl. 8,00 - 12,00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

§ 1-3 

 
 
Beslutande 

 

 

Hagart Valtersson (C) ordf 

 

 

 
 Anita Lindstedt (S)1 e vice ordf 

Matz Athley (M) 2 e vice ordf 

 

   
   
   
   
   
Övriga deltagare Magnus Wigren § 1-3 

Patrik Karlsson § 3 

Mikael Wirdelo § 3 
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Justering tid och plats Alvesta 2018-01-25  

Sekreterare 
 

 

 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      

 Hagart Valtersson (C)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Anita Lindstedt (S) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Nämnden för samhällsplanering 

arbetsutskottet 

Sammanträdesdatum 2018-01-23 

Anslaget under tiden 2018-01-25-2018-02-15 

Förvaringsplats  Förvaltningen för Samhällsplanering Centralplan 1, Alvesta 

Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NFS Au § 1 Dnr 2016/161. NFS 

ÅTERRAPPORTERING AV INTERNKONTROLL 2017 

Redogörelse 

I gällande reglemente för intern kontroll (KF §71 2008) framgår att 

varje nämnd/styrelse ska anta en särskild plan för den interna  

kontrollen i samband med fastställande av internbudget. 

 

Förutom att respektive nämnd/styrelse fastställer sin plan för intern 

kontroll så fastställer också kommunstyrelsen en 

kommunövergripande plan för intern kontroll som gäller för samtliga 

nämnder/styrelse. 

 

Nämnden för Samhällsplanering beslutade 2017-12-12, § 87 att 

delegera till arbetsutskottet att fastställa återrapporteringen av 

nämndens internkontroll 2017. 

Beredning 

NFS Presidiet  

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering arbetsutskott beslutar godkänna  

återrapporteringen av internkontroll för 2017 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomi 

Kommunstyrelsen 
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NFS au § 2 Dnr 2018/4. NFS 

REVISIONSRAPPORT: GRANSKNING AV CHEFERNAS 
FÖRUTSÄTTNING FÖR LEDARSKAP  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-01-08 

Missiv, 19 september 

Revisionsrapport, 19 september  

Redogörelse 

PwC har av de förtroendevalda revisorerna i Alvesta kommun fått i uppdrag att 

granska chefernas förutsättning för ledarskap. Revisions frågan har varit: 

använder komunstyrelsen, omsorgsnämnden utbildningsnämnden och nämnden 

för samhällsplanering sina ledarresurser på ett ändamålsenligt sätt? 

Rapporten bedömer att nämnden för samhällsplanering till delar använder sina 

ledningsresurser på ett ändamålsenligt sätt. Bedömning grundas på att cheferna 

kan ta ansvar för sin verksamhet, de kan styra sin verksamhet och personal, det 

ges möjlighet till kompetensutveckling och det finns möjlighet till delaktighet 

och inflytande, arbetsmängden och tiden är hanterbar. Det som saknas är en 

dokumenterad och beslutad beskrivning på vad nämnden förväntar sig av sina 

ledare samt vad ledarna kan förvänta sig av nämnden. De politiska 

prioriteringarna kan bli tydligare. Det behöver ges ett större utrymmer för de 

strategiska frågorna för att kommunen som helhet ska utvecklas. 

Stödfunktionernas roll och organisering behöver förtydligas. 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanerings arbetsutskott beslutar att anta  

förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar till revisorerna. 

Arbetsutskottet rekommenderar kommunstyrelsen att upprätta en 

handlingsplan till kommunrevisionens rekommendationer.  

 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen  
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NFS AU § 3 Dnr 2018/11. NFS 

INFORMATION OCH DISKUSSIONSÄRENDE 

Följande ärenden informerandes/diskuterades  

Ekonomi 

Delegationsbeslut. Ändring av detaljplan, Fiolen 2  

Förhandsbesked för nybyggnation 

 Härlöv 11:1, tomt 1 

 Härlöv 11:1, tomt 2 

 Härlöv 11:1, tomt 3 

 Forsa 8:3 

Förvaltningschefen informerade om verksamheten  

 Orrakullen, tilldelningsbeslut 
 Spåningslanda etapp 2 byggstart maj-18 
 Aringsås 
 Moheda/ Ryd klart hösten-18 
 Detaljplan Lekaryd, granskning i februari  

 

 Budget 
 Sjöparken 
 Projekt Norra Salen, Bertil Sandberg 
 Gång och cykelstig på Fornvägen 

 

  

 

 


