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Plats och tid Sammanträdesrummet Rådmannen, Alvesta 2018-12-04 kl. 8.00- 12.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

§ 73-87 

 
 
Beslutande 

 

 

Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. 

 

 

 
 Per Anders Nordahl (S)  
 Martina Lundström (S)  
 Hagart Valtersson (C) ordf.  
 Andreas Nilsson (C)  
 Hanna Evelyndotter (MP)  
 Matz Athley (M) 2e vice ordf.  
 Veronika Kobak (M)ers Tomas Öhling  
 Jan Franzen (AA) ers Jan Johansson  
 Sten-Åke Karlsson (KD)  
 Jens Arnebert (SD) ers Fredrik 

Johansson 

 

   
   
   
   
   
   
Övriga deltagare Magnus Wigren § 73-87 

David Johansson (C)  

Dumitru Drugas (V) 

Nils Gunnar Skoglund (C) 

Mikael Wirdelo § 73, 81,87 

Sofia Gustavsson § 75-77 

Roger Wilsborn § 78,85 

Karolina Bjers § 79 

Patrik Karlsson § 80 

Maritha Lorentzon § 87 
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Justering tid och plats Alvesta 2018-12-05.   

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 2018-12-04  

Anslaget under tiden 2018-12-06    -2018-12-27  

Förvaringsplats  Förvaltningen för Samhällsplanering Centralplan1, Alvesta 

Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande  
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NFS § 73  Dnr 2018/39. NFS 

EKONOMISK UPPFÖLJNING PER SEPTEMBER OCH OKTOBER 
2018 

Beslutsunderlag 

1. Förenklad ekonomisk månadsrapport per september och  
oktober 2018 

2. NFS AU 2018-11-27 

 

Beslut 

Nämnden för samhällsplanering beslutar att godkänna  
ekonomisk månadsrapport september och oktober 2018. 
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NFS § 74 Dnr 2018/176. NFS 

Fastställelse internkontrollplan och attestförteckning 2019 
för Nämnden för Samhällsplanering 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan 

Attestförteckning 

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 §  

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att  

1. fastställa internkontrollplan för 2019. 

2. fastställa attestförteckning och beloppsgränser samt ge 

förvaltningschef rätt att ajourhålla attestlistan och 

beloppsgränser  

under året.   

Protokollet ska skickas till 

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 

Magnus Wigren 
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NFS § 75 Dnr 2018/153.NFS 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

Ansökan, 2018-10-31 

Platsbesök, 2018-11-06 

Redogörelse 

En ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad samt 

anläggande av damm på fastigheten har inkommit. Av ansökan med 

tillhörande karta framgår att sökanden vill uppföra en 

komplementbyggnad på 5 x 5 m samt anlägga en damm på 10 x 10 m. 

Byggnaden ska ersätta en äldre komplementbyggnad som funnits på 

platsen tidigare. Ansökan om dispens för huset sker i efterhand, då 

byggnationen redan har påbörjats. 

Byggnaden är planerad mer än 15 m från huvudbyggnaden, och 

därmed blir inte undantagsreglerna för komplementåtgärder aktuella. 

Dammen kommer att anläggas i en naturlig sänka. Sökande har varit i 

kontakt med Länsstyrelsen i Kronobergs län för att undersöka om 

anmälan om vattenverksamhet krävs för dammen.  

Fastigheten ligger vid sjön. Namn borttaget har ett strandskydd på 100 

meter. 

FSP Bygg & Miljö besökte platsen 6 november 2018.  

Platsen där åtgärderna 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. 

Fastigheten ligger inom området Landsbygdsutveckling i strandnära 

läge (LIS) – Namn borttaget. Området avses främst att utvecklas 

genom friluftsliv, turism och rekreation. Etablering av nya 

anläggningar i området ska anpassas till områdets karaktär och till de 

naturvärden som finns.  

I ansökan anges det särskilda skälet att området redan har tagits i 

anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse enligt 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-12-04 6(24) 

Nämnden för samhällsplanering 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

strandskyddets syfte, att åtgärderna inom LIS-område bidrar till 

utveckling av landsbygden samt att det inom LIS-område är en 

byggnad i anslutning till befintligt bostadshus. 

Beredning 

Nämnden bedömer att 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 syften. Även om åtgärderna som ska vidtas inte riktar 

sig direkt till turism och rekreation bedöms det positivt att fastigheten 

ligger inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge och 

att utveckling sker där. 

Tomtplatsen bedöms vara ca 5400 m
2
, vilket är en relativt stor 

tomtplats men med hänsyn till områdets karaktär bedöms det ändå 

vara en rimlig storlek på tomtplats. Tomtplats är det område där 

markägaren har rätt att hävda en privat zon, eller hemfridszon, där 

allemansrätten inte gäller. 

Allmänhetens tillträde förblir oförändrat jämfört med idag. Åtgärderna 

genomförs inom tomtplatsen. Påverkan på växt- och djurliv 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. 

Fri passage finns idag nere vid strandkanten. Det är viktigt att denna 

passage kvarstår och att några åtgärder, som t.ex. trädfällning eller 

gräsklippning inte sker som kan verka avhållande för allmänheten.  

NFS Au § 65 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att ge sökanden dispens från 

bestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken, i enlighet med inkomna 

handlingar.  

Enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige 2017-12-19 § 136 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 i Kronobergs 

län rätt att överklaga inom 3 veckor. Du uppmanas att avvakta 

utgången av tiden för överklagande innan åtgärden vidtas. Tiden 3 

veckor räknas från den dag då ärendet inkommer till Länsstyrelsen. 
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Länsstyrelsen meddelar dig 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 till 

Länsstyrelsen i Kronobergs län, 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 § 76 Dnr 2018/160.NFS 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

Ansökan, 2018-11-08 

Platsbesök, 2018-11-13 

Redogörelse 

En ansökan om strandskyddsdispens för ändrad användning av 

befintlig byggnad på fastigheten har inkommit. Av ansökan med 

tillhörande ritningar och karta framgår att sökanden vill ändra en 

befintlig stallbyggnad till att tjäna som bostadsändamål istället. 

Stallbyggnaden kommer att inhysa 2 stycken mindre lägenheter med 

sovloft.  

Platsen där åtgärden är planerad ligger ca 80 meter från ån. Ån har 

strandskydd på 100 meter. Ca 120 meter ifrån platsen ligger sjön. 

FSP Bygg & Miljö besökte platsen 2018-11-13. Fastigheten är 15595 

m
2
 stor.  

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 följande särskilda skäl: 

 Området redan är ianspråktaget på ett sätt som gör att det 

saknar betydelse för strandskyddets syfte, 

 En väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 

exploatering gör att området är väl avskilt från området 

närmast strandlinjen, 

 Inom område för landsbygdsutveckling i strandnära läge: 

Bidrar till utveckling av landsbygden samt byggnad i 

anslutning till befintligt bostadshus. 

Området ingår i Naturvårdsprogrammet klass 2 (stora naturvärden) på 

grund av biologin, landskapet, geologin och friluftslivet. 
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Beredning 

Nämnden bedömer att 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.  

De andra särskilda skälen som är angivna i ansökan bedöms inte vara 

aktuella i detta fall. Det ligger ingen väl avskiljande väg, bebyggelse 

eller annan exploatering mellan platsen och Lekarydsån. Fastigheten 

ingår inte i de områden som pekats ut som landsbygdsutveckling i 

strandnära läge i Alvesta Kommuns LIS-plan. 

Tomtplatsen för aktuell fastighet är idag ca 2700 m
2
 vilket bedöms 

som en rimlig storlek på tomtplats. Detta är den tomtplats som även 

efter åtgärden får ianspråktas. Tomtplats är det område där 

markägaren har rätt att hävda en privat zon, eller hemfridszon, där 

allemansrätten inte gäller. 

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. 

Fri passage finns idag och så kommer det att vara även efter åtgärden. 

NFS Au § 66 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att ge sökanden dispens från 

bestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken, i enlighet med inkomna 

handlingar.  

Enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige 2017-12-19 § 136 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 inom 3 veckor. 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 dig 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 till 

Länsstyrelsen i Kronobergs län, 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 § 77 Dnr 2018/156.NFS 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

Ansökan, 2018-10-31 

Platsbesök, 2018-11-06 

Redogörelse 

En ansökan om strandskyddsdispens för ett nytt bostadshus på 

fastigheten har inkommit. Av ansökan med tillhörande karta framgår 

att sökanden vill ersätta ett hus som har brunnit ned med ett nytt hus. 

Huset kommer stå på samma plats som det gamla. Utformningen 

kommer skilja sig något men i stort kommer huset att ersätta det 

gamla.  

Platsen där åtgärden är planerad ligger vid en göl, med till- och 

frånflöde. Frånflödet leder ut i bäcken. Aktuell göl har strandskydd på 

100 meter. 

FSP Bygg & Miljö besökte platsen 6 november 2018. Den befintliga 

tomtplatsen är delvis inhägnad med staket.  

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 redan har tagits i 

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

syfte. 

NFS Au § 67 

Beredning 

Nämnden bedömer att 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 

strandskyddet syfte.  
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Tomtplatsen är delvis inhägnad med staket och är idag ca 3050 m
2
, 

vilket bedöms som en rimlig storlek på tomtplats. Tomtplats är det 

område där markägaren har rätt att hävda en privat zon, eller 

hemfridszon, där allemansrätten inte gäller. 

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. 

Fri passage finns idag och det kommer att vara så även efter åtgärden. 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att ge sökanden dispens från 

bestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken, i enlighet med inkomna 

handlingar.  

Enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige 2017-12-19 § 136 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 inom 3 veckor. 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 dig 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 till 

Länsstyrelsen i Kronobergs län, inom tre veckor från den dag då 

klaganden fått del av beslutet. Hur du överklagar, se bifogat formulär. 

Protokollet ska skickas till 

Namn borttaget  

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-12-04 13(24) 

Nämnden för samhällsplanering 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NFS § 78 Dnr 2018/170. NFS 

Beräknat utfall vid försäljning av tomter på Spåningslanda 
etapp 2 

Plats 

Spåningslanda etapp 2 

Beslutsunderlag 

Beräknade tomtpriser för Spåningslanda etapp 2 

Redogörelse 

Kostnader för exploatering av Spåningslandaområdet etapp 2 bör 

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

Mark som utgör bostäder i detaljplanen etapp 2 är 43754 m2 

Kostnaderna för att anlägga gata, belysning ,avvattningssystem är 

beräknade till C:a 3.700.000 kr. 

Kostnader för detaljplan och fornminne undersökning är 960.000 kr 

Marknadsvärdet för tomtmark och avstyckning beräknas till  

11.666.299  kr 

Tomtpriset kommer då att bli c:a 380 kr/ m2 

Därtill kommer anslutningsavgifter för VA, el och bredband. 

 

Bedömning 

NFS Au § 68 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering besluta att  fastställa tomtpriset i 

Spåningslanda etapp 2 till 380 kr/m2. 

Protokollet ska skickas till 
Roger Wilsborn 
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NFS § 79 Dnr 2017/113. NFS 

Detaljplan för Aringsås 14:1 m.fl. (Aringsås nord, etapp 1, 
del 2), antagande 

Plats 

Fastigheten Aringsås 14:1, belägen i östra Alvesta vid 

Lunnagårdsvägens förlängning.   

 

Beslutsunderlag 

Planbeskrivning, 2018-11-16 

Plankarta, 2018-11-16 

Granskningsutlåtande, 2018-03-27 

Redogörelse 

Nämnden för Samhällsplanering beslutade den 2017-05-30 att förslag 

till detaljplan kan upprättas och samrådas. Nämnden för 

Samhällsplanering beslutade den 2018-02-13 att planförslaget ska 

ställas ut för granskning. Detaljplanen var utställd för granskning 

under tiden 2018-02-19 – 2018-03-12. Under granskningstiden har 6 

yttranden utan synpunkter och 8 yttranden med synpunkter inkommit. 

Sammanfattningsvis har inkomna synpunkter berört frågor kopplade 

till den fördjupade översiktsplanen för Alvesta tätort rörande vilka 

områden som ska planläggas för bostäder och trafikleden Österled. 

Vidare har synpunkt om finansiering av detaljplanens genomförande 

inkommit. Likaså har synpunkter rörande planområdets värde för 

rekreation och naturvärden inkommit. Slutligen har frågor rörande 

trafikbuller, Aringsås deponi, driftansvar för befintlig väg och behov 

av skolplatser i Alvesta inkommit. Inkomna synpunkter har föranlett 

mindre justeringar i planbeskrivningen. Bland annat har information 

och bedömning om Aringsås deponi och bullersituationen förtydligats.  

Den 2018-04-10 beslutade Nämnden för Samhällsplanering att anta 

del av detaljplanen i enlighet med plankarta upprättad 2017-10-27, 

reviderad 2018-04-03. Rastrerad del i plankartan undantogs beslut om 

antagande. Nämnden beslutade även att undantagen del av 

detaljplanen skall ställas ut för granskning enligt PBL 5 kap § 18. 

Planförslaget skulle möjliggöra för 16 meter byggnadshöjd i den norra 

delen. 

Fastighetsägaren med anlitade arkitektkonsulter har nu framfört att 

förslag att medge 16 meter byggnadshöjd inom del 2 inte stämmer 
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med visionen för hela Aringsåsområdet. Med hänsyn till planområdets 

läge och karaktär är det lämpligt med en byggnadshöjd av 8 meter.  

Beredning 

NFS Au § 69 

Beslut 

Att bordlägga ärendet fram till dess Mark- och miljööverdomstolen 

har fattat beslut i ärende med målsnummer P 11036-18. 

 

Protokollet ska skickas till 

Karolina Bjers 
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NFS § 80 Dnr 2018/105. NFS 

Detaljplan för del Vislanda 30:1, Dalvägen, Vislanda, 
uppdrag 

Plats 

Del av fastigheten Vislanda 30:1, i Alvesta tätort 

Beslutsunderlag 

1. Föreslaget planområde 

Redogörelse 

Alvesta kommun har behov av mark bostäder. Mark lämpad för 

trygghetsbostäder för äldre är särskilt viktigt att ha i beredskap, när 

behovet av bostäder för äldre ökar i framtiden. För trygghetsbostäder 

är närhet till särskilda boenden viktigt, för att tillgängliggöra 

servicefunktioner i form av mat, aktiviteter, personal etc. 

Nära Björkliden i Vislanda finns byggbar mark som ej är planlagd för 

bostäder. Berörd plats invid Dalvägen är lokaliserad i direkt 

anslutning till det särskilda boendet, men samtidigt med entré mot en 

annan gata. 

Förslag till ny detaljplan syftar till att möjliggöra nybyggnation av 

bostäder. 

Beredning 

NFS Au § 70 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att 

ett förslag till ny detaljplan upprättas och samråds 

Protokollet ska skickas till 

Patrik Karlsson 
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NFS § 81 Dnr 2018/105. NFS 

Omdisponering av investeringsmedel 2018 

Beslutsunderlag 

2. Bifogad tjänsteskrivelse 

Redogörelse 

I kommunens regelverk finns en möjlighet att omfördela 

investeringsmedel från ett projekt till andra projekt om nämnden 

godkänner en sådan omfördelning. 

Beredning 

NFS Au § 71 

Beslut 

Nämnden för samhällsplanering omdisponerar investeringsbudgeten: 

 för VA verksamhet med 3,8 miljoner enligt ovanstående specifikation, 

 för anläggning, gata och park med 10,8 miljoner enligt ovanstående 

specifikation. 

Protokollet ska skickas till 

Mikael Virdelo 
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NFS § 82 Dnr 2011/93. NFS 

ÄNDRING AV DELEGATIONSORDNING 

Beslutsunderlag 

Förslag till ändring av delegationsordning 

Redogörelse 

Under 2018 har det tillkommit två lagändringar som berör Nämnden 

för Samhällsplanering ansvarsområden. 

 Ny Kommunallag (2017:725) trädde i kraft 2018-01-01 

 Ny Förvaltningslag (2017:900) trädde i kraft 2018-07-01 

Nämnden för Samhällsplanerings nuvarande delegationsordning 

behöver där av uppdateras för att överensstämma med de nya 

lagstiftningarna.  

Beredning 

NFS Au § 72 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att fastställa ändringarna i 

delegationsordningen enligt bifogat förslag. 

Protokollet ska skickas till 

Magnus Wigren 
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NFS § 83   Dnr 2018/171. NFS 

Sammanträdesplan för Nämnden för samhällsplanering 
2019 

Handlingar i ärendet 

Förslag till sammanträdesplan 2019 

Redogörelse 

Ett förslag till sammanträdesplan för 2019 har tagits fram av 

förvaltningen för samhällsplanering. 

Beredning 

NFS Au § 73 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering besluta  

att anta sammanträdesplanen för 2019. 

Protokollet ska skickas till 

Susanne Frank 
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NFS § 84 Dnr 2018/172. NFS 

Revidering av timtaxa inom strålskyddslagen, miljöbalken 
och livsmedels- och foderlagstiftningens område. 

Beslutsunderlag 

Prisindex för kommunal verksamhet 

Redogörelse 

Nämnden för Samhällsplanering har enligt 8 § i Taxa för 

myndighetsutövnings tillsyn enligt strålskyddslagen, antagen KF § 

29/2015, 8 § i Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område, antagen KF § 136/2017 och i 4 § i Taxa för offentlig kontroll 

inom livsmedel och foderlagstiftningen, antagen KF § 155/2015 

möjlighet att ändra de i dessa taxor fasta avgifterna och timavgifterna 

enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV).  

Nämnden har inte gjort någon indexuppräkning sedan fastställd taxa 

antogs. Enligt Prisindex kommunal verksamhet blir 

indexuppräkningen 2,4% mot nuvarande taxor. Det innebär att 

timavgiften taxa strålskyddslag och taxa miljöbalken som idag är 881 

kr/ h kommer att ändras till 902 kr/ h. Fasta och årliga avgifter som 

baseras på timavgiften ändras i samma omfattning. Timavgifter enligt 

taxa livsmedels- och foderlagsstiftning som idag är 1038 kr/ h för 

offentlig kontroll och 898 kr/ h för extra offentlig kontroll ändras till 

1063 kr/ h och 920 kr/ h. 

Beredning 

NFS Au § 74 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering besluta att 

 

 Att med grund i prisindex för kommunal verksamhet (PKV 

från 1 oktober 2018) ändra timavgift enligt taxa för 

myndighetsutövnings tillsyn enligt strålskyddslagen till 902 kr/ 

h fr om 1 januari 2019 

 Att med grund i prisindex för kommunal verksamhet (PKV 

från 1 oktober 2018) ändra timavgift enligt taxa för prövning 

och tillsyn inom miljöbalkens område till 902 kr/ h fr om 1 

januari 2019. 

 Att med grund i prisindex för kommunal verksamhet (PKV 

från 1 oktober 2018) ändra timavgift enligt taxa för offentlig 
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kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen till 1063 kr/ 

h för offentlig kontroll och till 920 kr/ h för extra offentlig 

kontroll fr om 1 januari 2019. 

Protokollet ska skickas till 

Enhetschef för FSP Bygg & Miljö 
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NFS § 85 Dnr 2018/174. NFS 

Köp av 12 fastigheter samt naturområde 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt.  

Karta över området 

Redogörelse 

Namn borttaget har skulder till Alvesta kommun på 1700000 kr som 

härrör sig till nybildning av 12 fastigheter i namn borttaget. Alvesta 

kommun köper in de 12 nybildade fastigheterna samt ett naturområde 

om 12,3 ha för en summa av 3700000 kr. Köpeskilllingen betalas på 

tillträdesdagen dels genom kvittning mot säljarens skulder till Alvesta 

kommun härrörande till fastigheterna (1700000 kr) dels genom en 

kontant insättning på 2000000 kr till ett klientmedelskonto tillhörigt 

Namn borttaget. 

Yrkanden 

Anita Lindstedt (S), Matz Athley (M), Sten Åke Karlsson (KD) och 

Nils-Gunnar Skoglund (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslags 

beslut. 

Beredning 

NFS Au § 75 

Beslut 

Nämnden för Samhällsplanering beslutar att godkänna köpekontraktet 

Protokollet ska skickas till 

Magnus Wigren 
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NFS § 86  Dnr 2018/17. NFS 

MEDDELANDE 

Redogörelse 

Nämnden för samhällsplanering beslutar lämna följande meddelande 
till handlingarna: 

a) Delegationsbeslut fattade under tiden 2018-10-01– 2018-11-27 
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NFS § 87  Dnr 2018/11. NFS 

Information och diskussionsärende 

Följande ärenden informerandes/diskuterades  

 Patrik Karlsson planchef visade nämnden vad som hänt i 
Alvesta kommun under deras fyra år i nämnden. 

 LONA bidrag till våtmark och damm i Dansjö. Nämnden 
var positiv till bidragsansökan. 

 Verksamhetsplan med internbudget 2019  

 Ekonomi    
 

Ledamöter 

 Hagart Valtersson informerade från tillgänglighetsrådet.    
 Nils-Gunnar Skoglund är invald i Västra Torsås enskilda 

vägar. 
 Anita Lindstedt informerade från pensionärsrådet bla att de 

lyssnat på Linda Gustavsson måltidsutvecklare på bla 
äldreboendena. 

  
Förvaltningschefen informerar om verksamheten. 

 Sjukfrånvarostatistiken 
 Information om Orrakullen efter att ordförande och 

förvaltningschef redogjort för KS 4/12 vad som förorsakat  
fördyrning. 
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SAMMANTRÄDESPLAN 2019 
NÄMNDEN FÖR SAMHÄLLSPLANERING 

 
 

 
MÅNAD 

 
ARBETSUTSKOTT 

NÄMNDEN FÖR 
SAMHÄLLSPLANERING 
 

 
Januari 

  
 

 Ti 22/1 
Salen 

 
Februari 

Ti 5/2 
Spånen 

Ti 12/2 
Salen 

 
Mars 

Ti 26/3 
Salen 

  

 
April 

 Ti 2/4 
Salen 

 
Maj 

Ti 7/5  
Salen 

Ti 14/5 
Salen  

 
Juni 

Ti 11/6  
Salen 

Ti 18/6 
Salen 

 
Augusti 

Ti 27/8  
Salen 

 

 
September 

 Ti 3/9 
Salen 

 
Oktober 

Tis 8/10 
Salen 

Tis 22/10 
Salen 

 
November 

Ti 3/12 
Furen 

 

 
December 

  
 

Ti 10/12          OBS TID 8.00 
Salen 

 
Tid för sammanträde: 
Arbetsutskottet kl 8.00 
Nämnden för SAMHÄLLSPLANERING kl 13.30 
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