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2016-05-02 1(8) 

Nämnden för myndighetsutövning 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2016-05-02 kl. 13.30 -15.30 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 
 
§26-31 

 
 
Beslutande 

 
 
Lisbeth Holmqvist (S) ordf. 
Monica Phil (C)  

 
 
 

 Anita Thörn von Rosen (MP) 
John-Erik Pettersson (M) vice ordf. 

 

 Solveig Nilsson (AA)  
   
   
   
   
Övriga deltagare Carola Gunnarsson § 26-31 

Niklas Larsson § 28 
Andreas Andersson § 26 
Susanne Leijon § 31 
Rebecca Hallberg § 31 
Eivor Oskarsson § 31  
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Justering tid och plats Alvesta 2016-05-04  

Sekreterare 
 

 
 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      
 Lisbeth Holmqvist (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Solveig Nilsson (AA) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för myndighetsutövning 
Sammanträdesdatum 2016-05-02 
Anslaget under tiden 2015-05-04 - 2016-05-25   
Förvaringsplats  FSP Bygg&Miljö Centralpan 1 Alvesta 
Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NMY § 26 Dnr 2016/000647.NMY 

UPPSKOVSÄRENDEN 

Redogörelse 
Under tidigare inventering av enskilda avlopp har det funnits en 
möjlighet att söka dispens om att åtgärda bristfälliga avlopp, ofta på 
grund av hög ålder. Det har inte funnits några speciella antagna 
riktlinjer kring detta utan bedömning har gjorts i varje enskilt fall.  

Att ge dispens från förelägganden om utsläppsförbud enligt 
miljöbalken är något som juridiskt inte går att utföra. Därför väljer vi 
att arbeta vidare på ett annat sätt när liknande fall dyker upp, då 
inventeringen är över och små avlopp nu hanteras som 
tillsynsärenden.  

Beredning 
Då det inte finns något juridiskt stöd i att ta ett beslut om dispens, bör 
i dessa fall uppföljningen av utsläppsförbudet skjutas upp, utan 
dispensbeslut. Det kommer fortfarande göras en individuell 
bedömning av varje fall om det är lämpligt. Detta arbetssätt har 
omnämnts av Havs- och Vattenmyndigheten som lämpligt. Se bifogad 
bilaga på hur ett sådant meddelande ut till en fastighetsägare skulle 
kunna se ut.  

Precis som i tidigare dispensärenden kommer ärendet sedan följas upp 
kontinuerligt för att fastställa att förhållandena på fastigheten är 
likadana.  

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att anta det föreslagna  
arbetssättet.  
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NMY § 27 Dnr 2016/130.NMY 

RAPPORTUPPFÖLJNING ”GRANSKNING AV HANTERING 
AV ALLMÄNNA HANDLINGAR OCH ARKIVVÅRD” 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport från PWC mars 2016 
Rapportuppföljning, 2016-04-07 

Redogörelse 
På uppdrag av revisorerna har PWC gjort en granskning av hantering 
av allmänna handlingar och arkivvård. Revisorerna har begärt in 
yrkande från Nämnden för Myndighetsutövning. 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar: 

Nämnden antar tjänsteskrivelse från biträdande förvaltningschef som 
sitt svar på revisorernas granskningsrapport. 

Protokollet ska skickas till 
Magnus Wigren 
Kommunfullmäktige 
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NMY § 28 Dnr NIF2016/35.702 

SERVERINGSTILLSTÅND  

Beslutsunderlag 
1. Utredning, 2016-04-18 

 

Redogörelse 
Namn borttaget, ansöker enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) 
om stadigvarande serveringstillstånd. Ansökan avser servering av 
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker. Namn 
borttaget har sitt kök i Alvesta. Serveringstillståndet avser att gälla 
året runt, kl. 11.00 – 01.00.  

Namn borttaget ägs och drivs sedan flera år av Namnen borttagna 
Företaget har fyra heltidsanställda och ett stort antal extra personal 
som hjälper till vid behov. 

Beslut 
Att meddela Namn borttaget, stadigvarande tillstånd att årligen i slutet 
sällskap vid verksamhet, servera vin, starköl, spritdrycker och andra 
jästa alkoholdrycker mellan klockan 11.00-01.00.  

Den lokal där serveringen äger rum ska inför varje tillfälle anmälas till 
och godkännas av kommunen.  

Protokollet ska skickas till 
Alkoholutredare 
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NMY § 29 Dnr 2016/15. NMY 

MEDDELANDE 

Redogörelse 
Nämnden för myndighetsutövning beslutar lägga följande 
meddelande till handlingarna: 

A) Delegationsbeslut fattade under tiden 2016-03-29 -2016-04-25. 
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NMY § 30 Dnr 2016/148 .NMY 

GALLRINGSPLAN FÖR HANDLINGAR AV LITEN OCH 
KORTVARIG BETYDELSE 

Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag från Sydarkivera 

Redogörelse 
Sydarkivera har utarbetat ett förslag om gallringsplan för handlingar 
av liten och kortvarig betydelse, som hjälp att ta beslut om gallring av 
exempelvis loggar, cookies och andra skräpfiler.    

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att: 

Anta Sydarkiveras förslag till gallringsplan för handlingar av liten och 
kortvarig betydelse  

      

Protokollet ska skickas till 
Carola Gunnarsson  
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NMY § 31 Dnr 2016/28 NMY 

INFORMATIONS/DISKUSSIONSÄRENDEN 

Redogörelse 
Följande ärenden informeras/diskuteras.  

Information om livsmedel 

Information om miljöskydd 

Information om hur vi arbetar inom myndigheten 

Information om sjukfrånvarostatistik redovisades för året 

Enhetschefen Carola Gunnarsson informerar om verksamheten 
på Bygg & Miljö. 
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