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§ 25 Dnr 12323  

 

Godkännande av dagordning 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämndens beslutar att godkänna dagordningen 

 

Sammanfattning 

Dagordningslistan är beslutad av ordförande och utsänd med kallelsen 
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§ 26 Dnr 2021-00065  

 

Ekonomisk månadsrapport 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner den Ekonomiska månadsrapporten per april 
månad.  

Sammanfattning 

I rapporten, som baseras på utfallet till och med sista april, framgår att 
Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar med 1,7 miljoner i överskott. Resultatet 
per 2021-04-30 är 2,5 miljoner bättre än budget gällande skattekollektivet. När det 
gäller VA redovisar man ett minusresultat på 0,8 miljoner kronor.  VA gör en 
prognos för helår med ett överskott på 0,6 miljoner kronor. 

Redovisning av resultat per april månad, som information så att alla i nämnden ska 
veta hur det går för förvaltningen. Det finns även ett kommunfullmäktige beslut på 
att redovisning ska ske och i nämndens egna plan ska vi informera varje månad i 
nämnden. 

  

Bilagor 

Ekonomisk månadsrapport per 2021-04-30 

  

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 27 Dnr 2021-00067  

 

Omfördelning investeringsbudget 2021 

Beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att omfördela 2021 års investeringsbudget 
enligt bilaga    

Sammanfattning 

Högåsens äldreboende sköts av Allbohus fastighets AB genom ett förvaltningsavtal. 
I Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget finns 1,5 miljoner avsatta. Det 
utrymmet är inte tillräckligt för behövlig investering i värmesystemet. En 
omfördelning verkställs om 0,5 milj. av Samhällsbyggnadsnämndens 
investeringsbudget från diverse oförutsett till förvaltningsavtalet     

Bilagor 

 Omfördelning investeringsbudget 2021  

    

Beslutet skickas till 

Mikael Wirdelo 
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§ 28 Dnr 2021-00050  

 

Markanvisningsavtal för del av Alvesta 15:1 (Orrakullen) 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna markanvisningsavtal med 
Skogströms Åkeri AB avseende del av Alvesta 15:1.  

Sammanfattning 

Skogströms Åkeri AB har inkommit till förvaltningen med önskan om att uppföra en 
åkeriterminal på c:a 1200 m2 med kontor och även möjlighet att hantera 
tempererade livsmedel i inledningsskedet. Det kommer således att bli c:a 6 portar 
på ena sidan med kontor. 

Området som de är intresserade av är beläget inom Orrakullens företagspark och 
bolaget önskar att markanvisa en yta motsvarande ca 12 000 kvm.  

Kommunen markanvisar området till bolaget för en tid av nio månader. Det innebär 
att bolaget under denna tid ges en ensamrätt att förhandla med kommunen om 
förvärv av området. Parternas avsikt är således att markanvisningen ska leda till 
tecknande av ett köpekontrakt för området. 

Priset som kommer skrivas in i de framtida köpehandlingarna uppgår till 195 
kr/kvm.  

  

Bilagor 

Markanvisningsavtal, daterat 2021-03-24  

Beslutet skickas till 

Fredrik Johansson och Roger Wilsborn 
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§ 29 Dnr 2021-00059  

 

Detaljplan för del av Alvesta 14:56 m.fl. (Prästängsskolan) 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ett förslag till ny detaljplan för del av 
Alvesta 14:56 (Prästängsskolan) upprättas och samråds.  

Sammanfattning 

Utbildningsförvaltningen har inkommit med skrivelse om behovet av att öka 
byggrätten på Prästängsskolan i östra Alvesta för att möjliggöra nya lokaler och 
utvecklad utemiljö. 

Prästängsskolan omfattas idag av detaljplan A179, som begränsar exploateringen till 
30 % bruttoarea i förhållande till fastighetsarea samt vissa reglerade 
byggnadshöjder. Utanför skolans fastighet finns kommunal mark som kan prövas att 
kunna ingå i skolans utemiljö och därmed möjliggöra för förtätning inne på befintlig 
skoltomt. 

Det är väsentligt att ny detaljplan även möjliggör för allmänheten att kunna passera 
genom området i strategiskt viktiga sträckningar. 

Yrkanden 

 Fredrik Jonsson (-), Edina Maslac (S), Fredrik Isberg (MP), Mats Andersson (C), 
David Johansson (C) och Per-Anders Nordahl (S) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslagsbeslut. 

Tim Kamfjord Karlsson (L), Matz Athley (M), Sten-Åke Karlsson (KD) och Jan Franzen 
(AA).         

Beslutsgång 

 Ordförande frågar om det är nämndens mening att anta arbetsutskottets förslag. 
Ordförande lyssnar och konstaterar att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 

Votering begärd och ska verkställas. 

Resultat: 

JA röster: 8 st 

NEJ röster: 5 st 

Ja röster: Edina Maslac (S), Per Anders Nordahl (S), Martina Lundström- Holmqvist 
(S), Peter Johansson (S), David Johansson (C), Mats Andersson (C), Fredrik Isberg 
(MP) OCH Fredrik Jonsson (-). 

Nej röster: Matz Athley (M), Tim Kamfjord Karlsson (L), Sten-Åke Carlsson (KD), Jan 
Franzen (AA) OCH Kent Flink (AA). 
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Votering 

 Propositionsordningen ställs så att Ja röst innebär bifall till arbetsutskottets förslag 
och nej röst innebär avslag för arbetsutskottets förslag. 

Resultat: 

JA röster: 8 st 

NEJ röster: 5 st 

Ja röster: Edina Maslac (S), Per Anders Nordahl (S), Martina Lundström- Holmqvist 
(S), Peter Johansson (S), David Johansson (C), Mats Andersson (C), Fredrik Isberg 
(MP) OCH Fredrik Jonsson (-). 

Nej röster: Matz Athley (M), Tim Kamfjord Karlsson (L), Sten-Åke Carlsson (KD), Jan 
Franzen (AA) OCH Kent Flink (AA). 

Ordförande finner att Samhällsbyggnadsnämnden antar arbetsutskottets förslag.    

Bilagor 

Inkommen skrivelse, Utbildningsförvaltningen, 2021-04-08 

Förslag till planområde, 2021-04-22  

Beslutet skickas till 

SBF/ PLAN 

Uf/ Stab 

Allbohus Fastighets AB 
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§ 30 Dnr 2021-00060  

 

Ändring av detaljplan A188 för del av Alvesta 14:1 (Hallska 
maden) 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ett förslag till ändring av detaljplan A188 
för del av Alvesta 14:1 (Hallska maden) upprättas och samråds.  

Sammanfattning 

Ett företag fick 2020-06-16 markanvisning för byggnation av bostäder på del av 
Alvesta 14:1 (Hallska maden). 

I samband med markanvisningen konstaterades att projektet ska delas upp i två 
etapper och att den andra etappen skulle behöva viss utökad mark till fastigheten 
för att konceptet skulle kunna klara detaljplanens krav på 30 % exploateringsgrad i 
bruttoarea per fastighetsarea. Detta skulle kunna lösas på två sätt, antingen genom 
att fastigheten även skulle inbegripa del av befintlig parkering (kvartersmark i 
detaljplan) eller genom en höjning av exploateringsgraden. 

Under projekteringens gång har det fallit ut att det mest lämpliga är att pröva en 
höjning av exploateringsgraden. Projekteringen bedöms ge en total byggnation 
(bruttoarea) om ca 35 % istället för detaljplanens 30 %. Därmed bör en ändrad 
detaljplan möjliggöra för minst 35 % exploateringsgrad. Denna ändring bedöms vara 
rimlig för en byggnation i Alvesta och ökningen bedöms inte medföra någon 
påverkan på omgivningen. 

Nu har försäljning av etapp 1 kommit så pass långt att byggnationen bedöms vara 
näraliggande i tid. Därmed bör en ändring av detaljplan inför etapp 2 startas för att 
inte fördröja framtida etapps förverkligande.   

Bilagor 

Föreslaget planområde  

Beslutet skickas till 

SBF/Plan 
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§ 31 Dnr 2021-00061  

 

Kalkplan Alvesta 2021-2023 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna planen för kalkningar i Alvesta 
kommun 2021–2023.         

Sammanfattning 

Plats 

Sjöar och vattendrag som kalkas i Alvesta kommun 

Redogörelse 

Enligt 5 § Havs- och vattenmyndigheternas föreskrifter om kalkning av sjöar och 
vattendrag (HVMFS 2013:27) ska huvudmannen utarbeta en kalkspridningsplan för 
varje åtgärdsområde. Planen ska utgöra underlag för kalkningsåtgärderna och 
innehålla en karta med förtydligande beskrivning. 

Huvudmannen är i vårt län kommunen, i detta fall Alvesta kommun. Alvesta 
kommuns tidigare plan för kalkning sträckte sig över åren 2018–2020. En ny 
kalkplan har tagits fram. Planen färdigställdes i mars 2021. Den nya kalkplanen 
sträcker sig från 2021 till 2023. Kalkplanen har tagits fram av kalkningskonsult 
Anders Svahnberg, Myrica AB samt i samråd med kommunen och Länsstyrelsen i 
Kronobergs län. 

Målet med kalkning är att motverka försurningens negativa inverkan på det 
naturliga djur- och växtlivet i väntan på att vattenkvaliteten återhämtar sig. För att 
uppnå detta ska det för varje målvatten anges ett vattenkemiskt mål i form av ett 
pH-värde. För kommunens sjöar ligger det pH-målet på 6,0 och för våtmarken vid 
Mörhultasjön på 5,6. Kalkningen finansieras av ett statligt bidrag på 85 % av 
kostnaden och 15 % bekostas av kommunen.  

Behovet av kalkning kan komma att förändras med åren. En plan för kalkning ska 
redovisa den vattenkemiska effektuppföljningen (pH, alkalinitet) som görs varje år 
och utreda behovet av kalkmängder. I planen redovisas detta och nya kalkmängder 
kan därför bli aktuella om de vattenkemiska målen uppfylls. Det är viktigt att inte 
kalka i onödan till onaturligt höga pH-värden, d.v.s. att överkalka. 

I den nya kalkplanen har vissa förändringar mot tidigare plan gjorts, t.ex. har sex 
sjöar kalkningsuppehåll och en sjö har fått minskade kalkmängder. Resterande elva 
sjöar är oförändrade. I den nya planen ska 268 ton kalk spridas årligen mot tidigare 
278 ton kalk, vilket visar på att sjöarnas status har förbättrats något. 

I bilaga 1 redovisas kalkobjekten med tidigare kalkmängder och de kalkmängder 
som är i den nu framtagna planen. De sjöar som inte kalkas under planperioden 
kommer att även under planperioden provtas och följas upp för att efter dessa tre 
år utvärdera om kalkningen ska tas upp igen eller om fortsatt uppehåll med 
övervakning, eller kalkningsavslut. 
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Beredning 

SBF Bygg & Miljö bedömer att planen är utarbetad efter kalkningens behov i 
kommunen och att de pH-mål som är uppsatta framöver kommer att kunna uppnås 
med kalkning efter planen. De sjöar som får kalkningsuppehåll under planperioden 
bedöms uppnå det vattenkemiska målet då man via vattenanalyser sett att 
måluppfyllnaden är god och vattenkemin stabil.  

  

Bilagor 

Plan för kalkningar i Alvesta kommun 2021–2023 

Bilaga 1 – specifikation på förändringar        
Bilaga 1: 

Åtgärdsområde/objekt Plan 2018-2020 (ton) Plan 2021-2023 (ton) 

Våtmarker Planuppehåll Planuppehåll 

Åbodasjön Planuppehåll Planuppehåll 

Yasjön Planuppehåll Planuppehåll 

Hagsvarten 22 22 

Vinen 27 27 

Spånen Planuppehåll Planuppehåll 

Brändasjö 12 12 

Tångasjön 10 10 

Dos Ebbön 60 60 

Dos Flogmyran 20 20 

Nävsjön 6 6 

Dos Sörsjön 25 15 

Älganässjön 50 (25 vår, 25 höst) 50 (25 vår, 25 höst) 

Dos Moasjön 25 25 

Dos Agnasjön Planuppehåll Planuppehåll 

Dos Härlatorpssjön 15 15 

Förhultasjön Planuppehåll Planuppehåll 

Gyslättasjön 6 6 

Totalt: 278 ton 268 ton 
 

 

 

 

         

Beslutet skickas till 

Johan Viscarra Hansson 
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§ 32 Dnr 2021-00048  

 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge sökanden Namn borttaget, dispens för 
de sökta punkterna enligt 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. Dispensen gäller nybyggnad av ett 
fritidshus samt en garagebyggnad på fastigheten fastighet borttagen.  

Enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige, 2019-12-17 § 19, tas en timavgift ut för 

handläggningen av ärendet. Då handläggningen tagit 4 timmar kommer en avgift på 
3760 kr att tas ut. 

 

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. 

Avgiften kommer på separat faktura senare.  

Sammanfattning 

En ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten, fastighet borttagen, har 
inkommit.  
Av ansökan framgår att sökanden vill uppföra ett nytt fritidshus samt ett garage på 
fastigheten.  

På fastigheten finns idag ett befintligt fritidshus samt en redskapsbod, dessa 
byggnader är planerade att rivas i samband med nybyggnationen.  

Planerad nybyggnation av huvudbyggnad blir något större än det befintliga 
fritidshuset men placeras till största del på samma plats. Uppförande av 
garagebyggnad planeras nordväst om huvudbyggnaden, se bilaga 3.    

Tomtavgränsningen bedöms gå 10 meter från planerad byggnads södra yttervägg, 
6 meter från yttervägg i öster och 15 meter åt väster mot sjön Salen samt 25 meter 
i nordlig riktning, se bilaga 2. 

Aktuell plats är belägen vid sjön Salen. Sjön har ett strandskydd på 200 meter upp 
på land och 100 meter ut i sjön. 
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Platsen omfattas därför av bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. 15-16 §§ 
miljöbalken. Enligt 7 kap. 18 § miljöbalken får dispens från bestämmelserna ges om 
det finns särskilda skäl för det. Skälen är på förhand givna och finns i 7 kap. 18 c § 
miljöbalken. 

I ansökan anges det särskilda skälet: 

Området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syfte. 

Platsen ingår i Naturvårdsprogrammet för Kronobergs län, klass 2 (mycket stora 
naturvärden) på grund av friluftslivet, landskapet och biologin. 

Bedömning 

Nämnden bedömer att särskilda skäl att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna föreligger för ansökan i detta fall.  
Det angivna skälet är tillämpligt på de sökta åtgärderna.  

Frågan om fri passage förblir oförändrad jämfört med idag, då planerad åtgärd ej 
innebär placering närmre sjön än vad befintlig byggnation har idag.  

Allmänhetens tillträde förblir oförändrat jämfört med idag. Påverkan på växt- och 
djurliv blir acceptabel.  

Ingreppet ska inte innebära att mer yta än nödvändigt tas i anspråk. 
Dispensen får inte leda till en ökad privatisering eller att påverkan på livsvillkoren 
för växt- och djurliv väsentligt förändras. 

 

Bilagor 

Bilaga 1, Ansökan, 2021-04-16 

Bilaga 2, Karta tomtavgränsning  

Bilaga 3, Situationsplan, 2021-04-16    

Beslutet skickas till 

Agnes Rindberg 

Namn borttaget 

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Naturvårdsfunktionen, 351 86 Växjö 
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§ 33 Dnr 2021-00041  

 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge sökanden, namn borttaget, dispens för 
de sökta punkterna enligt bestämmelserna i 7 kap. 15 § i miljöbalken, i enlighet 
med inkomna handlingar.   

Som särskilt skäl anges att byggnation planeras inom utmarkerat LIS 
(landsbygdsutveckling i strandnära läge) område, för bidragande till utveckling av 
landsbygden. Alvesta kommun har markerat ut LIS-områden i tematiskt tillägg till 
översiktsplanen med tillhörande miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning, 
antagen av kommunfullmäktige 2013-06-18, §81. 

Följande villkor för beslutet anges: 

Tydlig avgränsning av tomtplats ska framgå mot namn borttagetl. Ianspråktagande 
av mark inom 50 meter från strandlinjen får ej ske.  

Enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige, 2019-12-17 § 19, tas en timavgift ut för 
handläggningen av ärendet. Då handläggningen tagit 4 timmar kommer en avgift på 
3760 kr att tas ut.  

 

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. 

Avgiften kommer på separat faktura senare  

Sammanfattning 

En ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten fastighet borttagen har 
inkommit. Av ansökan framgår att sökanden vill uppföra ett nytt fritidshus samt ett 
garage. 

Aktuell plats är belägen vid namn borttaget, fastigheten, fastighet borttagen. 
Aktuell sjö har strandskydd på 100 meter.  

Platsen omfattas därför av bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. 15-16 §§ 
miljöbalken. Enligt 7 kap. 18 § miljöbalken får dispens från bestämmelserna ges om 
det finns särskilda skäl för det. Skälen är på förhand givna och finns i 7 kap. 18 c § 
miljöbalken. 
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I ansökan anges det särskilda skälet: 

Fastigheten ligger inom område för landsbygdsutveckling i strandnära läge och 
kommer bidra till utveckling av landsbygden. 

Fastigheten är en småhusenhet som omfattar 8089 m2, fastigheten är idag 
obebyggd.  

Planerad byggnation av fritidshus medför en byggnadsarea på 106 m2 och placeras 
ca 65 meter från strandlinjen till namn borttaget. Sökanden har även för avsikt att 
uppföra ett garage på fastigheten. Komplementbyggnaden placeras längre norr ut 
på fastigheten och hamnar till största del utanför strandskyddat område,  
se bilaga 2; sida 2.  

Bedömning 

Nämnden bedömer att särskilda skäl att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna föreligger detta fall.  

Namn borttaget är utpekat i LIS-planen (Landsbygdsutveckling i strandnära läge).  
Enligt framtaget underlag presenteras området norr om namn borttaget som en 
plats där det finns potential att skapa boendemiljöer av hög kvalitet. Exploatering av 
bostäder skulle bidra till ett upprätthållet serviceunderlag och därmed vara 
utvecklande för landsbygden. Exploatering av området ska dock ske med stor 
hänsyn till omgivningen och de naturvärden som finns.  

Allmänhetens tillträde förblir oförändrat jämfört med idag. Fri passage finns för 
allmänheten idag ner mot sjön och detta kommer bli oförändrat. 

Tomtplatsavgränsningen (se bilaga 3) har bedömts utifrån hänsyn till omgivning och 
naturvärden, då naturmiljön runt namn borttaget har en mycket speciell karaktär, 
samt möjlighet till fri passage. En tydlig avgränsning ska framgå av 
tomtplatsavgränsningen ner mot namn borttaget. Ianspråktagande av mark inom 
50 meter från strandkant får inte ske.  

 

Bilagor 

Bilaga 1, Ansökan, 2021-03-22 

Bilaga 2, Bilagor till ansökan, 2021-03-23 

Bilaga 3, tomtplatsavgränsning  

Beslutet skickas till 

Namn borttaget 

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Naturvårdsfunktionen, 351 86 Växjö  
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§ 34 Dnr 2021-00057  

 

Bro över Lekarydsån - Ändring av bärighetsklass 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämndens beslutar att Växjövägen mellan Kyrkorondellen och 
Sjöparksrondellen har bärighetsklass 1.  

Sammanfattning 

Idag har bron över Lekarydsån, Scheelebron, bärighetsklass 2. Detta begränsar 
maxvikten på de fordon som får färdas över bron. På uppdrag av Alvesta kommun 
har Sweco genomfört en bärighetsberäkning och kommit fram till att bron håller för 
bärighetsklass 1.  

Yrkanden 

David Johansson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      

Bilagor 

Kartbild över berörd sträcka – bro över Lekarydsån  

Beslutet skickas till 

Emil Malm 
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§ 35 Dnr 2021-00062  

 

Parkeringsförbud Hjärtenholmsvägen 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Hjärtenholmsvägens västra sida, mellan 
Klondykevägen och en punkt 90 meter norrut, har parkeringsförbud.   

Sammanfattning 

Boende på Klondyke 3 har vid flera tillfället kontaktat kommunen gällande lastbilar 
och lastbilssläp som står parkerade utmed deras fastighet på Hjärtenholmsvägen. 
På fastigheten andra sidan Hjärtenholmsvägen kommer det att byggas en padelhall 
som förväntas ha viss påverkan på trafiken utmed Hjärtenholmsvägen och denna 
åtgärd kommer också förhindra besökare till denna att parkera på sträckan.  

Bilagor 

Bilaga 1 Parkeringsförbud Hjärtenholmsvägen  

Beslutet skickas till 

Emil Malm 
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§ 36 Dnr 2021-00063  

 

Hastighetssänkning vid förskolan Lyktan Vislanda 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med avsikt att ändra hastighetsgränsen på 
väg 604 mellan Vislanda kyrka och förskolan Lyktan till 30 km/tim ta fram en 
konsekvensanalys och begära in remissvar från Trafikverket.  

Sammanfattning 

Förskolan Lyktan öppnade 2020 vid Vislanda kyrka i Vislanda och har inkommit med 
en förfrågan om att sänka hastighetsgränsen på vägen vid förskolan till 30 km/tim. 
Alvesta kommun har vid andra förskolor och skolor i kommunen sänkt 
hastighetsgränsen till 30 km/tim, och anser därför att en sänkning vid Lyktan vore i 
linje med tidigare beslut. Placeringen av förskolan som ligger vid en väg av mer 
landsvägskaraktär kan liknas vid förskolan i Slätthög där även den vägen fått 
hastighetsgränsen 30 km/tim.  

Väghållaren är Trafikverket men ligger inom det område Alvesta kommun föreskrivit 
som tättbebyggt område. Detta innebär att kommunen får meddela föreskrifter om 
hastighetsgräns om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, 
framkomligheten eller miljön. Då Trafikverket är remissinstans på den här typen av 
beslut krävs i första skedet en avsiktsförklaring från nämnden för att sedan efter ett 
remissvar besluta föreskriften.  

Skulle det bli en hastighetsbegränsning på Trafikverkets väg skulle det även krävas 
en hastighetssänkning på den enskilda väg som ansluter från väster. På enskilda 
vägen är det Länsstyrelsen Kronoberg som meddelar föreskrifterna.  

Bilagor 

Bilaga 1 Kartbilaga Lyktan  
Bilaga 2 Skrivelse Vislanda kyrka   

Beslutet skickas till 

Emil Malm 
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§ 37 Dnr 2021-00024  

 

Delegationsbeslut 2021 

Beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar följande delegationsbeslut till handlingarna. 

Delegationsbeslut fattade under tiden 2021-03-23-2021-05-04.               

Bilagor 

Bilaga 1 Försäljning av tomter 

Bilaga 2 Parkeringstillstånd                                 

Beslutet skickas till 

SBF 
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§ 38 Dnr 2021-00022  

 

Information och diskussionsärende 2021 

Följande ärende informerades och diskuterades 

 Skyddsbidrag av Tallskogen norr om Hagaparken 

Håll Sverige rent 

Länsmansbacken  

David Johansson ordf. Grimslövs bussterminal. 

Övriga frågor: 

Thomas Öhling: Hjärtenholmsvägen, Salen, Enskildavägar, Hagaparken,  

Skyltar Hagaparken.  

Peter Johansson: Markförsäljning, Vislanda 

    

Förvaltningschefen informerar om verksamheten och personalen 

 Sjukfrånvaro    

 

 


