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Sammanträdesdatum

2020-02-11

Åsnen,  Centralplan  1, Alvesta,  tisdagen  den  1l  februari  2020  kl 13:30-17:00

1-13

DavidJohansson  (C), Ordförande

Edina  Maslac  (S), 1:e  vice  ordförande

Matz  Athley  (M),  2:e  vice  ordförande

Per-Anders  Nordahl  (S)

Martina  Holmkvist  Lundström  (S)

Peter  Johansson  (S)

Jonas  Engkvist  (C)

Peter  Öhman-Danforth  (S)

Tomas  Öhling  (M)

Magnus  Wigren  E) 1-13

Sara Mattisson  E) 2-3

Oscar  Karlsson  E) 8

Johanna  Valtersson  E3 6

Patrik  Karlsson  4-5,7

Emelie  Berg  (V)

Tim Kamfjord-Karlsson  (L)

Sten-Åke  Carlsson  (KD)

Jan Franzån  (AA)

Nils Kent-Åke  Flink  (AA)

Fredrik  Jonsson  (SD)

Ulf  Gustafsson  (SD)

Robert  Öström  (MP)

Mikael  Wirdelo  g 9-10

Jan-Åke Nygren  E3 1l

Kjell Rosenlöf  E) 13

Tomas  Hedevik  E3 13

Mario  Jonjic  E3 13

SamhäIIsbyggnadsförvaItningen  2020-02-17

Susanne  Frank

David  Johansson

Martina  Holmkvist  Lundström

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Datum  då anslaget  sätts  upp

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Anslagsbevis

Protokollet  är justerat.Justeringen  har  tillkännagivits  genom  anslag  på kommunens

digitala  anslagstavla.

SamhäIIsbyggnadsnämnden

2020-02-11

2020-02-17 Datum  då anslaget  tas  ned 2020-03-09

Närarkiv,  SamhäIlsbyggnadsförvaItningen

Susanne  Frank

Justerares  signaturer Lltdragsbestyrkande
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G1 Dnr  12323

Godkännande  av dagordning

Beslut

SamhäIlsbyggnadsnämnden  beslutar  att  anta dagordningen

Sammanfattning

Dagordningslista  är beslutad  av ordförande  och utsänd  med kallelsen

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande

Sida

4(19)



Alvesta
kommun

Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-02-11

Sida

5(19)

Samhällsbyggnadsnämnden

52 Dnr 2020-00002

Beläggningsstrategi  för  nyasfalteringar  i Alvesta

kommun

Beslut

SamhäIlsbyggnadsnämnden  beslutar  att

BeIäggningsstrategin  för  det  kommunala  vägnätet  antas  och att  förvaltningen  fåri

uppdrag  att  ta fram  beskrivning  och  gränsdragning  mellan  investering  respektive

drift  och underhåll.

Sammanfattning

Beläggningsstrategi  -  Alvesta  kommun  förvaltar,  genom

SamhäIIsbyggnadsförvaitningen,  cirka  936  400  m2 asfaltsbelagda  ytor.  De flesta  av

dessa  ytor  har  en förväntad  livslängd  på 30 år. Utifrån  våra inventeringar  av

beIäggningstiIIstånde  behöver  vi årligen asfaltera om 37 000 m2/år och om 4 år

behöver  vi öka till 42 000 m2/år för att upprätthålla  dagens standard.

För  att  kunna  uppnå  42 000  m2 per  år måste  budgeten  ökas  till  4,1  miljoner.

Beläggningsprogram  2020  -  internt  vägledande  dokument,  dock  föränderlig

Bilagor

Bilaga  1 Beläggningsstrategi  för  det  kommunala  vägnätet

Bilaga  2 Beläggningsprogram  2020

Beslutet  skickas  till

Sara Mattisson

Justerares  signaturer Utdragsbestvrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

93 Dnr  2020-00004

Revidering  av verksamhetsområden

Beslut

SamhälIsbyggnadsnämnden  godkänner  förslag  till  förändring  av

verksamhetsområde  för  allmänna  vattentjänster  och överlämnar  förslaget  till

Kommunfullmäktige  i Alvesta  för  beslut.

Sammanfattning

Enligt  Lag om allmänna  vattentjänster  (LAV), i dagligt  tal benämnd

"vattentjänstlagen",  skall kommunen  fastställa  verksamhetsområden  för  allmänna

vattentjänster.  Verksamhetsområden  upprättas  för  tjänsterna  vatten,  spillvatten,

och dagvatten.  Tidigare  har  vattentjänsten  avlopp  använts  som ett  samlingsbegrepp

för  både  spillvatten  och dagvatten  men för  att  tydliggöra  vilka  fastigheter  som

omfattas  av vilken  vattentjänst  samt  att  koppla  intäkter  och kostnader  till rätt

vattentjänst  i VA-kollektivet  så behövs  ett  särskilt  beslut  om detta.

Underlaget  omfattar  även komplettering  av enstaka  avtalsanslutna  fastigheteri  som

är belägna  i anslutning  till befintligt  verksamhetsområde  samt  några  mindre

justeringar  av verksamhetsområdets  gränser.  Föreslagna  ändringar  redovisas  i

bilagda  kartor.  Bilagt  finns  även listor  på vilka  fastigheter  som ingåri  de olika

verksamhetsområdena.

Bilagor

Bilaga 1 Lista fastigheter

Bilaga 2 Lista ändringar

Bilaga 3 Kartor  över  verksamhetsområde  Vatten

Bilaga 4 Kartor  över  verksamhetsområde  Spillvatten

Bilaga 5 Kartor  över  verksamhetsområde  Dagvatten

Beslutet  skickas  till

Sara Mattisson

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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SamhälIsbyggnadsnämnden

j4 Dnr 2019-00054

Detaljplan  för  del  av Alvesta  15:1  m.fl.  (Gröna  gatan)

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden  beslutar  att;

Planförslag  för  del av Alvesta  15:1  ska ställas  ut  för  granskning  enligt  PBL5  kap  Fg 18.

Detaljplanen  bedöms  inte  medföra  någon  betydande  miljöpåverkan.

Sammanfattning

Detaljplanen  syftar  till  att  skapa  förutsättningar  för  en säkrare  trafikmiljö  runt

Skogsbacken  förskola  och mer  ändamålsenlig  entrö  till  fastigheten  Alvesta  13:40

samt  möjliggöra  en entrå  till  Virdavallens  idrottsområde  norrifrån.

SamhäIIsbyggnadsnämnden  beslutade  den  2019-04-02  att  förslag  till  detaljplan  kan

sändas  ut  för  samråd.

Planförslaget  har  varit  föremål  för  samråd  under  tiden  2019-11-29  -  2019-12-20.

Under  samrådstiden  har  3 yttranden  utan  synpunkter  och 3 yttranden  med

synpunkter  inkommit.  Efter  samrådstiden  har  1 yttrande  med  synpunkter  och I

yttrande  utan  synpunkter  inkommit.

De inkomna  synpunkterna  har  berört  trädens  skyddsavstånd,  utformning  av en

planbestämmelse,  bevakning  av särskilda  föreskrifter  under  byggnationstiden  samt

parkeringsytor  för  allmänheten  och ett  planerat  gång-  och cykelstråk.

Inkomna  synpunkter  har  föranlett  mindre  kompletteringar  i planhandlingen.  Mindre

förtydliganden,  avseende  exempelvis  bullervärdet  och  skyddsåtgärder  för

växtligheten  inom  planområdet,  har  lagts  till.

Bilagor

Plankarta,  daterad  den  22 januari  2020

Planbeskrivning,  daterad  den  22 januari  2020

Samrådsredogörelse,  daterad  den  22 januari  2020

Beslutet  skickas  till

Agnieszka  J Årervall

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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SamhäIIsbyggnadsnämnden

g5 Dnr 2020-00009

Ändring  av  detaljplan  Moheda  4:220  m fl

Beslut

SamhäIIsbyggnadsnämnden  beslutar  att;

Ett  förslag  till  ändring  av detaljplan  M53  upprättas  och samråds

Sammanfattning

Idag  reglerar  detaljplanen  (M53)  byggrätten  till  källarlösa  hus i ett  våningsplan  med

högsta  byggnadshöjd  av 3 meter.  Inom  fastigheterna  Moheda  4:220  och Moheda

4:221  får  högst  25 procent  av fastighetsytan  bebyggas.

Önskemålet  om planändring  syftar  till  att  möjiggöra  för  nybyggnation  av bostäder  i

två våningar,  med  möjlighet  även  till  flerbostadshus.  Föreslagen  reglering  samspelar

väl med  omgivande  variation  av småhus  i 1-2  plan.

Förslag  till  ändring  av del av detaljplan  syftar  till  att  möjliggöra  nybyggnation  av fler

bostäder  i ett  centrumära  läge.

Bilagor

Illustrationskarta,  daterad  den  23 januari  2020

Beslutet  skickas  till

Agnieszka  J Årervall

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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SamhäIlsbyggnadsnämnden

96 Dnr  2020-00015

Beslut  om  revidering  av VA-planen

Beslut

SamhäIIsbyggnadsnämnden  föreslår  kommunfullmäktige  besluta  att  anta  förslag  till

revidering  av VA-planen.  Revideringen  omfattar  förändring  av bilaga F i VA-planen,

borttagning  av bilaga  G i VA-planen  samt  en justering  av hänvisningar  till de

förändrade  bilagorna  F och G i övriga  VA-planens  text.

Sammanfattning

VA-plan  för  Alvesta  kommun  antogs  av KF 2015-04-28.  Bilaga Fi VA-planen  anger

riktlinjer  för  anslutning  av enskilda  fastigheter  och gemensamhetsanläggningar

utanför  verksamhetsområdet  för  allmän  VA. SBF har  låtit  en VA-jurist  granska  bilaga

F i VA-planen  och har  utifrån  den granskningen  tagit  fram  ett  förslag  om revidering

av bilaga F. Det inte  tillåtet  för  VA-kollektivet  att  subventionera  VA-anläggningar

belägna  utanför  verksamhetsområdet.

Förväntande  konsekvenser  om revidering  av bilaga  F antas  :

Förutsättningar  för  att  ansluta  till den allmänna  VA-anläggningen  för  fastigheter

utanför  verksamhetsområdet  kan kommuniceras  på ett  tydligare  sätt.

Ansvarsgränsen  mellan  VA-huvudmannen  och företrädare  för  en privat  VA-

anläggning  utanför  verksamhetsområdet  blir  tydligare  och risken  för  tidskrävande

tvister  i framtiden  minskar.  Detta  genom  att  VA-huvudmannen  ej dimensionerar

ledningar  eller  tiIIhandahåIIer/äger/bistår  med LTA-pumpstationer  utanför

verksamhetsområdet.

Fastighetsägare  utanför  verksamhetsområdet  kommer  behöva  ta mer  ansvar  för

utformningen  av sin privata  VA-anläggning  vid en anslutning  till kommunal  VA. De

VA-avgifter  de ska betala  till  VA-kollektivet  kommer  däremot  att minska.

VA-kollektivets  kostnad  för  administration  av avtal  och information,  dimen-

sionering  av ledningssystem,  inköp  och hantering  av LTA-pumpstationer  minskar.

Alvesta  kommuns  riktlinjer  för  anslutningar  utanför  verksamhetsområdet  kommer

vara mer  lik andra  VA-huvudmäns  riktlinjer  för  anslutningar  utanför

verksamhetsområdet.

Orsak  bakom  förslag  om borttagning  av bilaga  G:

Miljöinspektör  på SBF Bygg & miljö och abonnentingenjör  på SBF Teknik/VA
samarbetar  idag  på ett  bra sätt  för  att  ge fastighetsägare  information  om

förutsättningar  för  att  anlägga  en enskild  avloppsanläggning  respektive  göra  en

anslutning  till kommunal  VA. En halvtidstjänst  enligt  de premisser  för  finansiering

och arbetsuppgifter  som beskrivs  i bilaga G i VA-planen  har inte  upprättas.  Om

revidering  av bilaga  F antas  anser  SBF att  det  inte  längre  finns  behov  av inrättandet

av en VA-rådgivare.

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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Bilagor

Förslag  till revidering  av VA-planen

Beslutet  skickas  till

Kommunfullmäktige

Johanna  Valtersson

Bengt  Johansson

Carola  Gunnarsson

Andreas  Andersson

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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SamhälIsbyggnadsnämnden

97 Dnr 2019-00052

Förhandsbesked  nybyggnation  av enbostadshus  och

garage

Beslut

SamhäIIsbyggnadsnämnden  beslutar  att  den ansökta  åtgärden  kan tillåtas  på berörd

plats  på fastigheten  och lämna  positivt  förhandsbesked  enligt  9 kap. 17  E) plan-  och

bygglagen  med  följande  villkor:

Byggnader  får  uppföras  i högst  två  våningar

Byggnader  ska föJa byggnadstradition  med sadeltak

Byggnader  ska placeras  öster  om en linje  mellan  koordinaterna  (referenssystem

Sweref991500)

115698  -  6325842

115723  -  6325911

Förhandsbesked  som  innebär  att  åtgärden  kan tillåtas  är bindande  vid den

kommande  bygglovsprövningen,  om ansökan  om bygglov  görs  inom  två  år från  den

dag  då förhandsbeskedet  vann  laga kraft  (9 kap.  18  E3 plan-  och bygglagen).

Förhandsbesked  innebär  inte  att  ansökta  åtgärden  får  påbörjas.

För  handläggning  av detta  ärende  kommer  en avgift  på 5 394  kr att  tas ut, i enlighet

med  beslutad  taxa  (Kommunfullmäktige  2011-06-15  E) 87).  Denna  avgift  kommer  på

separat  faktura  senare.

Hur  man  överklagar

Om ni är missnöjd  med  beslutet  kan ni överklaga  det  genom  skrivelse  till

Länsstyrelsen  i Kronobergs  län. Ni skall  dock  skicka  skrivelsen  till  Alvesta  kommun,

SBF/Plan, 342 80 Alvesta.

Tala  om vilket  beslut  Ni överklagar,  t.ex.  genom  att  ange  ärendets  diarienummer

eller  datum  för  beslut.  Tala  också  om hur  Ni vill att  beslutet  skall  ändras.

Underteckna  skrivelsen  och  uppge  namn,  postadress  och telefonnummer.  Skicka

gärna  sådana  handlingar  som  Ni anser  har  betydelse  för  ärendet.

Samhällsbyggnadsnämnden  skickar  Ert överklagande  vidare  till  Länsstyrelsen  i

Kronobergs  län, för  prövning  om inte  nämnden  själv  ändrar  beslutet.

SamhäIIsbyggnadsnämnden  måste  ha fått  Ert överklagande  inom  tre  veckor  från

den  dag Ni fick  ta del av beslutet,  annars  kan inte  Länsstyrelsen  pröva  ärendet.

Sammanfattning

Namn  borttaget  har  ansökt  om  förhandsbesked  om lokalisering  av ett  enbostadshus

med  garage  på fastigheten.  Platsen  utgörs  idag  av åkermark  och ligger  i nära

anslutning  till  äldre  gårdsmiljöer  i Namn  bortaget.

Inga  yttranden  med  synpunkter  har  inkommit.

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande
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SamhäIIsbyggnadsnämnden

Översiktsplan

Kommunen  har  i gällande  översiktsplan  (2008)  inga  särskilda  utpekanden  i Namn

borttaget.  Däremot  finns  generell  inställning  till  att  ny bebyggelse  stöds  och ska

tillåtas,  men  förutsätts  att  hänsyn  tas till  intressen  som  finns  i området,  t.ex.  jord-

och  skogsbruksverksamhet.

Möjligheten  att  ordna  trafik

Berört  område  ligger  avsides  från  befintligt  vägnät.  En föreslagen  tillfartsväg  som

ansluter  till  privat  väg löper  på samma  fastighet  som  ansökt  åtgärd  och vägen

bedöms  vara  rimlig  att  anlägga.  Därmed  bedöms  möjligheten  att  ordna  trafik  vara

god.

I enlighet  med  Boverkets  manual  för  "Hur  mycket  bullrar  vägtrafiken"  (Boverket

2016,  ISBN 978-91-7563-330-5)  bedöms  gällande  riktvärden  för  buller  kunna

uppnås,  varför  krav  om särskild  bullerutredning  bedöms  oskäligt.

Möjigheten  att  ordna  vatten-  och avloppsanläggning

Nämnden  för  myndighetsutövning  (NMY)  är tillsynsmyndighet  för

avIoppsanIäggningar.  I yttrande  framför  NMY,  att  vatten  och  avlopp  bedöms  kunna

lösas  på platsen.

Strandskydd  och fornlämning

Föreslagen  byggnation  ligger  utanför  strandskyddat  område  och på jordbruksmark

utan  registrerade  fornlämningar  och utan  skäl att  misstänka  under  mark  dolda

fornlämningar.  Om man  vid  grävning  eller  annat  arbete  skulle  påträffa

fornlämningar  som  inte  tidigare  varit  kända,  ska arbetet  omedelbart  avbrytas  och

Länsstyrelsen  underrättas.

Kulturvärden,  landskapsbild  och  jordbruksmark

Området ligger i anslutning till äldre gårdsmiJöer  i Namn borttaget, som är utspridd
längs  vägnätet  som  löper  uppe  på en svag  höjdrygg.  Äldre  byggnader  har

traditionell  utformning  med  sadeltak  och  övervägande  träfasader.  Namn  borttaget

har  inga särskilda  utpekanden  i natur-  och kuIturmiIjöinventeringar.  Sadeltak  utgör

dock  ett  utmärkande  drag.

Gårdsmiljöerna  längs  det  äldre  vägnätet  och  de öppna  åkerarealerna  österut  utgör

samlat  en landskapsbild  att  anpassa  ny bebyggelse  till.  Arealen  jordbruksmark  som

tas  i anspråk  bedöms  vara  av begränsad  storlek  och del av en större  enhet  som  kan

delas  av. Bedömningen  är att  det  inte  kan utgöra  hinder  för  bostadsbyggnation.

Utifrån  en bedömning  med  hänsyn  tagen  till  befintliga  gårdsmiljöer,  öppna

landskapsbilden,  höjdförhållanden  i området  och minsta  möjiga  ianspråktaganden

av jordbruksmark  bör  bebyggelsen  placeras  så långt  österut  som  möjligt.  Ute  på det

öppna  åkerlandskapet  finns  gamla  odlingsrösen  som  skapar  en svag ridå  i nord-

sydlig  riktning.  Denna  ridå  utgör  en naturlig  gräns  ilandskapet  och på det  brukade

åkerskiftet, som kan möjiggöra  en fortsatt  effektiv brukningsenhet  och samtidiBt

väl  anpassad  bebyggelsestruktur.

En gräns  för  nybyggnation  som  definieras  med  koordinater  föreslås  enligt  kartan

tillhörande  beslutet.  Denna  gräns  utgör  villkor  för  förhandsbeskedet.

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun

SamhäIIsbyggnadsnämnden

Bilagor

Ansökan  och karta,  2019-10-22

Yttranden  (inga  synpunkter)

Beslutet  skickas  till

Patrik  Karlsson

Justerares  signaturer

Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-02-11

Utdragsbestyrkande

Sida

13(19)



Alvesta
kommun

Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-02-11

Sida

14(19)

Samhällsbyggnadsnämnden

98 Dnr  2019-00138

Detaljplan  för  Moheda  3:9  m.fl.

Beslut

SamhäIIsbyggnadsnämnden  beslutar  att;

Planförslag  för  detaljplan  Moheda  3:9 ska ställas  ut för  granskning  enligt  PBL 5 kap E3

18.

Detaljplanen  bedöms  inte  medföra  någon  betydande  miljöpåverkan.

Sammanfattning

DetaJplanen syftar till att möjliggöra nybyggnation av bostäder  i ett  centrumnära

läge i Moheda  Tätort.  Planen  har  varit  föremål  för  samråd  under  tiden  2019-11-29  -

2019-12-20.  Under  samrådstiden  har 15 yttranden  utan  synpunkter  och 5 yttranden

med  synpunkter  inkommit.

Sammanfattningsvis  har inkomna  synpunkter  efterfrågat  förtydligande  kring

bullernivåer  och trafikdata  som använts  vid framtagande  av bullerutredningen.

Vidare  efterfrågas  förtydligande  av utfartsförbudet  utmed  delar  av

Torpsbruksvägen.  En synpunkt  lyfte  behovet  av ett  förtydligande  kring  påverkan  på

kulturmiljön  i området.  Två synpunkter  rörde  oro  över  ökad insyn.

Inkomna  synpunkter  har  föranlett  mindre  förändringar  i planhandlingarna.  I

planbeskrivningen har kompletteringar  gjorts rörande bland annat utfarte5

trafikmängd  och bullernivåer.  Samt  vissa ytterligare  förändringar  av redaktionell

karaktär.

Bilagor

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Bilaga:  Skuggstudie

Bilaga:  Bullerberäkning

Beslutet  skickas  till

Oscar  Karlsson

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-02-11

Sida

15(19)

SamhäIIsbyggnadsnämnden

9 Dnr  2020-00017

Attestlista  2020

Beslut

SamhäIIsbyggnadsnämnden  beslutar  att fastställa  attestlista  och beloppsgränser.

Förvaltningschef  har rätt  att ajourhålla  attestlistan  och beloppsgränser  under  året.

Bilagor

Attestlista  för  2020

Beslutet  skickas  till

Ekonomiavdelningen

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun

Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-02-11

Sida

16(19)

SamhäIIsbyggnadsnämnden

10 Dnr 2020-00018

Arsrapport  2019

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden  beslutar  godkänna  årsrapporten  för  2019.

Sammanfattning

Årsrapport  för  samhäIIsbyggnadsnämnden  innehåller  en översiktlig  uppföljning  för

helåret  2019  avseende  både  verksamhet  och ekonomi.

Bilagor

Årsrapport  2019

Beslutet  skickas  till

Ekonomiavdelningen

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun

Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-02-11

Sida

17(19)

Samhällsbyggnadsnämnden

!g 1l Dnr 2020-00019

Motion  gällande  belysning  på landsbygden

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden  beslutar  att  skicka  skrivelsens  svar  på motion  till

kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden  har  fått  möjlighet  att  yttra  sig om en motion  som

Moderaterna  och Kristdemokraterna  i Alvesta  Kommun  har  ställt  till

Kommunfullmäktige.  Motionen  föreslår  att  medborgare  i kommunen  på ett  enkelt

sätt  ska kunna  ansöka  om ny, förändrad  eller  utökad  belysning.  Man  vill  vidare  att

samhällsbyggnadsförvaItningen  utreder  inkomna  förfrågningar  inför  besluti

SamhälIsbyggnadsnämnden  och att  finansieringen  tas upp  i budgetarbetet.  Vidare

framför  man  att  forskning  har  tillfört  ny kunskap  om behovet  av gatubelysning  och

att  teknisk  utveckling  har  skett  inom  området.

Det  råderi  dagsläget  stor  osäkerhet  över  hur  Alvesta  Kommuns

landsbygdsbelysning  kommer  att  se ut iframtiden  p.g.a.  ändrade  regelverk  från

Trafikverket  och SKR och om hur  dessa  ska tillämpas  varför  vi bör  vara  restriktiva

med  förändringar  av våra  belysningsanIäggningar  i nuläget.

När  det  gäller  den  tekniska  utvecklingen  använder  Alvesta  Kommun  redan  idag  den

nyaste  tillgängliga  tekniken  när  det  gäller  val av armaturer  vid nybyggnad.

Möjligheten  för  medborgarna  att  framföra  synpunkter  på gatubelysning  finns  redan

idag  och de hanteras  av SamhäIIsbyggnadsförvaltningen.

Rutiner  för  beslut  och budgetarbete  kring  gatubelysning  följer  redan  idag  samma

rutiner  som  för  övriga  investeringar.

Bilagor

Motion  gällande  belysning  på landsbygden

Yttrande  om motion  gällande  belysning  på landsbygden

Beslutet  skickas  till

Kommunstyrelsen

Jan Åke Nygren

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun

Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-02-11

SamhäIIsbyggnadsnämnden

12 Dnr 2020-00003

Meddelande

Beslut

SamhälIsbyggnadsnämnden  beslutar  lämna  följande  delegationsbeslut  till

handlingarna:

Delegationsbeslut  fattade  under  tiden  2019-12-03-2020-01-30

Bilagor

Bilaga  1

Bilaga  2

Beslutet  skickas  till

Susanne  Frank

Justerares  signaturer Utdragsbestyrkande

Sida
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Alvesta
kommun

Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-02-11

Sida

19(19)

SamhäIlsbyggnadsnämnden

13 Dnr 2020-00020

Information

Kjell  Rosenlöf  och  Tomas  Hedevik  informerade  nämnden  om kombiterminalen  i

Alvesta  och  om Alvesta  utveckling.

Patrik  Karlsson  och Mario  Jonjic  informerade  om gemensam  strategibild  för  Alvesta-

Växjö

Förvaltningschefens  Information  och  diskussionsärende

2020

Sjukfrånvaro,  dec  19

Lekaryd

Sjöparken

Kulturen

Orrakullen

Information  om Aringsås kommer  på nästa nämnd 31/3

Justerares  signaturer Utdragsbestvrkande
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SjukfrånvaroiProcent  per  förvaltmng  rullande  12

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt
I

Nov DecSBF 3,6 3,23 3,15 2,99 2,99 2,94 2,93 2,95 3,02 3,32 3,41 3,46A.  kommun 6,03 5,98 6,02 6,1 6,16 6,2 6,27 6,29 6,24 6,3 6,33 6,39

ffl-fflA.  kommun

Feb Mars  April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec



Antal  sjukdagar  per  snittanställd  månad  för  månad.(ej  rullande  12  månader)

SBF

A. Kommun

jan

0,79

2,01

Feb

1

2,01

Mars  April

1 ,42  0,46

2,1  1,83

Maj

0,53

1 ,85

Juni

0,51

1 ,64

Juli

0,51

1 ,54

Aug

0,54

1 ,72

Sept

1 ,1

2,02

Okt

1 ,73

2,26

Nov

1 ,4

2,01

Dec

1 ,07

2

Jan Feb Mars  April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec



Frisknärvaro  rullande  12  månader

Arital  personer  som  senaste  12  månaderna  inte  har  någon  sjukfrånvaro  i procent  %

Förvaltning

Jan Feb Mars April Maj Juni juli Aug Sept Okt Nov
I

Dec iSBF 26,83 30,86 34,56 29,76 26,83 24,1 24,1 26,19 24,71 24,42 20,93 25,29iA. kommun 31,13 31,63 32,57 32,33 32,86 32,37 31,97 32,84 32,73 32,06 31,93 31,47i

Jan Feb Mars  April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec



Antal  sjukdagar  per  snittanställd  rullande  12  månader

jan  Feb  Mars  April

SBF  11,54  10,19  9,7  9,12
A. Kommun  21,19  21,05  21,06  21,35

Maj  Juni  Juli  Aug

9,04  8,78  8,74  8,87

21,6  21,76  21,98  22,19

Sept

9,24

22,36

Okt  Nov  Dec

10,23  10,65  11,09

22,71  22,85  23,15

Jan Feb Mars  April Maj Juni Juli Aug Sept Okt
I

' NOV ' Dec ' l


