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Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2014-04-07 kl. 13.30 -15.30 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

§10-14 

 
 
Beslutande 

 

 

John-Erik Pettersson (M), ordf. 

 

 

 
 Torbjörn Svensson (S)  
 Solveig Nilsson (AA)  
   
   
Närvarande ersättare Krister Berg ( M) 

Kent Mandorff (MP) 

 

   
Övriga deltagare Carola Gunnarsson §12-14 

Moa Blom §10-11 

Niklas Larsson § 10-11 

Anneli Elf §14 

Göran Bergstrand § 14 

Camilla Mörberg § 12,14 
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Justering tid och plats Alvesta 2014-04-10-  

Sekreterare 
 

 

 Susanne.Frank  

Ordförande 
 

      

 John-Erik Pettersson (M)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Solveig Nilsson (AA)) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för myndighetsutövning 

Sammanträdesdatum 2014-04-07 

Anslaget under tiden 2014-04-10 - 2014-05-01 

Förvaringsplats  FSP Bygg&Miljö Centralpan 1 Alvesta 

Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NMY § 10 Dnr NIF2014/40.702 

ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND 

Beslutsunderlag 

Utredning, 2014-03-31 

Redogörelse 

Namn borttaget, ansöker enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) 

om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten vid restaurang 

Namn borttaget. Ansökan avser servering av spritdrycker, vin, starköl 

och andra jästa alkoholdrycker i restaurangens matsal samt en 

uteservering. Serve-ringstillståndet avser att gälla året runt, kl. 11.00 – 

01.00. 

Namn borttaget har drivit Namn borttagit under det senaste året. De 

vill nu göra ett ägarbyte, då moderbolaget Namn borttaget tar över 

driften.  

Driften kommer att fortsätta som tidigare. Namn borttaget serverar 

lunch med dagens rätt med en kötträtt, en fiskrätt och en vegetarisk 

och det kommer finnas en á la carte meny. Verksamheten vänder sig 

till en mogen publik.   

Sökanden har ett avtal med Namn borttaget gällande hyra av lokal 

samt utrustning. Serveringen är säsongsbetonad i samband med Namn 

borttaget öppettider. 

Beslut 

Att meddela Namn borttaget, stadigvarande tillstånd att årligen till 

allmänheten servera vin, starköl, spritdrycker och andra jästa 

alkoholdrycker vid Namn borttaget, i restaurangens matsal inklusive 

uteservering mellan klockan 11.00–01.00. 

Protokollet ska skickas till 

Alkoholutredare 
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NMY § 11 Dnr NIF2014/35.702 

ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND 

Beslutsunderlag 

1. Utredning, 2014-03-31 

2. Bilaga 1, yttrande från Namn borttaget 

Redogörelse 

Namn borttaget, ansöker enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) 

om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten vid Namn 

borttaget. Ansökan avser servering av spritdrycker, vin, starköl och 

andra jästa alkoholdrycker i restaurangens tre plan samt uteservering. 

Serverings-tillståndet avser att gälla året runt, kl. 11.00 – 01.00. 

Sökanden anger i ansökan att de driver ett lantcafé med gårdsbutik 

och museum. De serverar mat till gäster som är förbiresande, men har 

även bokningar för både mindre och större sällskap.  

De tar emot grupper, föreningar, arbetslag, födelsedagsfirare etc 

utöver de ordinarie öppettiderna. 

De kommer även att ha trubadurkvällar för allmänheten. 

Beslut 

Att meddela Namn borttaget, stadigvarande tillstånd att årligen till 

allmänheten servera vin, starköl, spritdrycker och andra jästa 

alkoholdrycker vid Namn borttaget, i restaurangen samt i 

uteserveringen mellan klockan 11:00 – 01:00. 

Protokollet ska skickas till 

Alkoholutredare 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-04-07 5(7) 

Nämnden för myndighetsutövning 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NMY § 12 Dnr 2014/8 

ÄRENDE 

Sekretessärende  

Beslut 

Nämnden för myndighetsutövning har tagit beslut i detta 

sekretessärende. 
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NMY § 13 Dnr 2014/19NMY 

MEDDELANDE 

Redogörelse 

Nämnden för myndighetsutövning beslutar lägga följande 
meddelande till handlingarna: 

A) Delegationsbeslut fattade under tiden 2014-02-17 -2014-03-31. 
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NMY § 14 Dnr 2014/28 NMY 

INFORMATIONS/DISKUSSIONSÄRENDEN 

Redogörelse 

Följande ärenden informeras/diskuteras.  

 Information om bostadsanpassning 

 Information om beviljat LOVA bidrag. 

 John Erik Pettersson och Carola Gunnarsson berättar om 
träffen om mål & budget som man hade i salen 11/3-14 för 
politiker och enhetschefer. Alla var mycket nöjda med denna 
halvdag. 

 Information om ändring av lokal. 

 Ytterligare information gällande karläggning av högfluorerade 
ämnen (PFAA). Tidigare information gavs på NMY 24/2-14. 

 Carola Gunnarsson informerar om personalfrågor på Bygg & 
miljö. 

 

 


