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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

Plats och tid Salen, Centralplan 1, Alvesta, tisdagen den 10 mars 2020 kl 15:30-15:50 

Paragrafer §§ 39-42  

Beslutande Per Ribacke (S), Ordförande 
Frida Christensen (S) 
Thomas Haraldsson (C), 1:e vice 
ordförande 
Mikael Lindberg (C) 
Thomas Johnsson (M), 2:e vice ordförande 
Edina Maslac (S) ersätter Rose-Marie 
Larsson (S) 
Sebastian Olsson (S) ersätter Lars-Olof 
Petersson (S) 

Hans Svensson (V) 
Claudia Crowley Sörensson (M) 
Ulf Larsson (L) 
Jan-Erik Svensson (AA) 
Jua Carlos Moreno Piriz (AA) ersätter Lars-
Olof Franzén (AA) 
Fredrik Jonsson (-) 

Närvarande ersättare Torbjörn Svensson (S) 
 
 
 

Matz Athley (M) 
Christer Brincner (KD) 
 
 

Övriga närvarande Kjell Rosenlöf, kanslichef 
Magnus Wigren, förvaltningschef för 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Justerare  

Justeringens tid och plats Den 10 mars 2020 direkt efter sammaträdet på våning 5 i kommunhuset. 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 
 

  
 Kjell Rosenlöf  

 Ordförande 
  

 Per Ribacke (S)  

 Justerare 
  

 Frida Christensen (S)  
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 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens 
digitala anslagstavla.  

 Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-03-10 

Datum då anslaget sätts upp 2020-03-12 Datum då anslaget tas ned 2020-04-02 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Alvesta kommun, Centralplan 1, 342 80 Alvesta 
 

Underskrift 
  

 Kjell Rosenlöf  
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§ 39 Dnr 31374  

 

Närvaro 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer närvaron.  

Sammanfattning 
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att 
kommunstyrelsen sammanträder med tio ledamöter och tre tjänstgörande 
ersättare. 

Både tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga närvarande antecknas på 
protokollets förstasida.  
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§ 40 Dnr 31375  

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Frida Christensen (S) som justerare av protokollet.  

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan välja Frida Christensen (S) som 
justerare av protokollet för dagens möte. Justeringen äger rum den 10 mars 2020 
direkt efter sammanträdet.  
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§ 41 Dnr 31373  

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.  

Sammanfattning 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan godkänna förslaget till dagordning 
för dagens sammanträde (se ärendelista på sida 3 i protokollet).  
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§ 42 Dnr 2020-00119 003 

 

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att revidera 
samhällsbyggnadsnämndens reglemente i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag    

Sammanfattning 
Mark- och miljödomstolen har i domslut upphävt samhällsbyggnadsnämndens 
beslut från den 22 oktober 2019 om att anta detaljplan för del av fastigheten 
Alvesta 14:7, Alvesta kommun (SBN § 72, NFS 2018-105). Mark- och miljödomstolen 
anser att det inte tydligt framgår i nämndens reglemente att kommunfullmäktige 
har delegerat rätten att anta detaljplaner.  

Enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (PBL) ska en detaljplan antas av 
kommunfullmäktige om inte fullmäktige har beslutat annorlunda. Plan- och 
bygglagen medger nämligen kommunfullmäktige rätten att uppdra åt 
kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. Detaljplaner som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt får alltså inte delegeras. Det ankommer på 
den enskilda kommunen att bestämma vilken nämnd som ska ha ansvaret för det 
praktiska arbetet och beredningen av planärendet. 

I Alvesta kommun har kommunfullmäktige sedan många år tillbaka valt att delegera 
beslutanderätten avseende detaljplaner (som inte är av principiell vikt) till 
samhällsbyggnadsnämnden och dessförinnan till nämnden för samhällsplanering. 
Nu har dock mark- och miljödomstolen dömt att detta inte framgår tillräckligt 
tydligt av samhällsbyggnadsnämndens reglemente. Av denna anledning föreslår 
kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen en ändring (ett 
förtydligande) i samhällsbyggnadsnämndens reglemente. 

 

Yrkanden 
Mikael Lindberg (C) och Ulf Larsson (L) yrkar bifall till 
kommunledningsförvaltningens förslag.  

Bilagor 
Förslag till reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, 2020-03-03 

Dom från Mark- och miljödomstolen, Mål nr P 5520-19, 2020-02-27 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 
8(8) 

Sammanträdesdatum 
2020-03-10 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

 


	Anslagsbevis
	Ärendelista
	Närvaro
	Beslut
	Sammanfattning

	Val av justerare och tid för justering
	Beslut
	Sammanfattning

	Fastställande av dagordning
	Beslut
	Sammanfattning

	Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente
	Beslut
	Sammanfattning
	Yrkanden
	Bilagor
	Beslutet skickas till


