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Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2019-05-13 kl. 13.30 -15.30 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

§ 22-27 

 
 
Beslutande 

 

 

Håkan Karlsson (S) ers Lisbeth 

Holmqvist (S)  

Roland Magnil (S) jäv ersätts av Ulf 

Gustavsson (SD) § 26  

 

 

 

 Johny Haraldsson (C) JÄV ERS AV 

Sten Åke Karlsson (KD) § 26 

John-Erik Pettersson (M) ordf. 

 

 Anita von Rosen (MP) ers Solveig 

Nilsson (AA) 

 

   
   
   
   
Övriga deltagare Carola Gunnarsson § 22-25 

Sofia Gustavsson § 22 

Vera Dimiri § 22-23,25 

Emelie Johansson §22-23,25 

Ulf Gustavsson (SD) 

Sten Åke Karlsson ( KD) 
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Justering tid och plats Alvesta 2019-05-13  

Sekreterare 
 

 

 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      

 John-Erik Pettersson (M)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Roland Magnil (S) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för myndighetsutövning 

Sammanträdesdatum 2019-05-13 

Anslaget under tiden 2019-05-14 - 2019-06-04   

Förvaringsplats  FSP Bygg&Miljö Centralpan 1 Alvesta 

Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande  

 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2019-05-13 3(9) 

Nämnden för myndighetsutövning 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

NMY § 22 Dnr 2019/162. NMY 

YTTRANDE ÖVER DETALJPLAN FÖR VISLANDA 30:1 (DALVÄGEN) 

Beslutsunderlag  

Samrådshandling, 2019-04-26 

Redogörelse 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnation av bostäder i form 

av flerbostadshus i två våningar samt tillhörande parkeringsytor. Den 

planerade bebyggelsen är tänkt att bestå av två huskroppar bestående 

av sammanlagt 16 trygghetslägenheter. 

Planförfarandet sker med utökat planförfarande enligt 5 kap. 6 § plan- 

och bygglagen.  

Yrkanden 

      

Beslut 

Nämnden för myndighetsutövning har inget att yttra på 

samrådshandlingen.   

Protokollet ska skickas till 

Planenheten, Agnes Årevall 
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NMY § 23 Dnr 2019/103:702. NAL 

TILLSYNSPLAN GÄLLANDE KONTROLL AV 
SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL/SERVERING AV 
FOLKÖL ÅR 2019-2020 

Beslutsunderlag 

Det primära syftet med tillsynsplanen är att den ska fungera som ett 

stöd för den direkta tillsynsverksamheten och därmed bidra till ökad 

kostnadseffektivitet. Bestämmelserna om tillsynsplaner har tillkommit 

för att betona vikten av ett effektivt tillsynsarbete där tillsynsplanen 

utgör ett grundläggande verktyg för inventering, prioritering och 

uppföljning av verksamheten. I planen beskrivs yttre tillsyn, inre 

tillsyn och förebyggande tillsyn.  

  

Redogörelse 

Enligt alkohollagen 9 kap 2 § (2010:1622) har kommunerna 

skyldighet att     upprätta en tillsynsplan som ska ges in till 

länsstyrelsen. En tillsynsplan kan vara årlig eller flerårig men bör 

revideras vid behov. Kommunen har det primära tillsynsansvaret över 

efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av 

alkoholdrycker samt tillsynen över de som bedriver detaljhandel eller 

servering av folköl. Syftet med tillsynsplanen är att den ska fungera 

som ett stöd för den direkta tillsynsverksamheten.  

I Alvesta kommun är det myndighetsnämnden som är ansvarig nämnd 

för ärenden enligt alkohollagen. Prövning och tillsyn sköts av 

alkoholhandläggarna.  

Yrkanden 

      

Beslut 

Myndighetsnämnden beslutar att anta den upprättade tillsynsplanen 

gällande kontroll av serveringstillstånd och detaljhandel/servering av 

folköl år 2019-2020. 

Protokollet ska skickas till 

Alkoholhandläggare  

Länsstyrelsen  
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NMY § 24 Dnr 2019/. NMY 

REVIDERING AV DELEGATIONSORDNING 

BESLUTSUNDERLAG 

Riksdagen fattade den 1 juli 2018 beslut om kommunal 
avtalssamsaverkan som ger kommuner generella möjligheter 
att avtalssamverka. Genom avtalssamverkan kan kommuner 
överlåta utförandet av sina uppgifter till annan kommun. 
Förenklade möjligheter att avtalssamverka och extern 
delegering är ett led i att ge kommuner goda förutsättningar att 
möta nuvarande och framtida utmaningar.    

Alkoholhandläggare i den gemensamma organisationen har 
gjort en översyn av aktuell delegationsordning och reviderat 
den.  Reviderade delegationsordningen ger alkoholhandläggare 
större delegationsrätt att fatta beslut i de mest förekommande 
ärenden inom alkohollagen.   

 

Redogörelse 

Det har tidigare inte varit möjligt för kommuner att lämna över 
delegationsrätten till annan kommun på grund av 
lokaliseringsprincipen. På grund av samhällsutvecklingen och 
det stora behovet från kommunerna att ha utökade möjligheter 
till avtalssamverkan har ett det sket förändringar i 
kommunallagens 9 kap. Riksdagen har antagit två nya 
paragrafer i 9 kap som reglerar kommunernas möjlighet att 
avtalssamverka. 
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Man har sett ett särskilt behov att avtalssamverka när det gäller 
specialkompetenser och kompetensförsörjning. Regeringen 
anförde i sitt lagförslag att kommuner ska få ingå avtal om att 
dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan kommun 
(extern delegering). Genom ett sådant avtal får en kommun 
utföra uppgifter åt en annan kommun, utan att 
lokaliseringsprincipen hindrar det.  

Regeringen skriver i sitt förslag att möjligheten till extern 
delegering är en viktig del i den generella möjligheten till 
avtalssamverkan, främst för att det ska gå att samverka om 
verksamheter som kräver specialistkompetens och utförande av 
uppgifter som innebär myndighetsutövning. Vid extern 
delegering lämnas inte det övergripande ansvaret för uppgiften 
eller ansvaret för beslutet över. När en anställd i en annan 
kommun får delegation beslutar den på den delegerade 
kommunens vägnar, och beslutet är formellt sett fattat av den 
kommunen. Beslutet kan således överklagas på samma sätt 
och av samma krets som de beslut som fattas av en anställd i 
den delegerade kommunen.  

Den kommun som genom avtalssamverkan överlåter utförandet 
av en uppgift har fortfarande kvar det övergripande ansvaret för 
uppgiften. Styrelsen ska ha uppsikt över kommunens 
avtalssamverkan och årligen rapportera om kommunens 
avtalssamverkan till fullmäktige.  

 

Beslut 

Förvaltningen föreslår myndighetsnämnden anta reviderad delegationsordning.  

 

Protokollet ska skickas till 

Alkoholhandläggare  

Carola Gunnarsson 
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NMY § 25  Dnr 2019/95.  

EKONOMISK UPPFÖLJNING PER MARS OCH APRIL 2019 

Beslutsunderlag 

Förenklad ekonomisk månadsrapport per mars och April 2019 

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att godkänna  
ekonomisk månadsrapport per den mars och april 2019. 
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NMY § 26 Dnr 2019/21. NMY 

MEDDELANDE 

Redogörelse 

Nämnden för myndighetsutövning beslutar lägga följande 
meddelande till handlingarna: 

A) Delegationsbeslut fattade under tiden 2019-03-04 -2019-05-13. 
B) Ordförande delegationsbeslut: NMY 2019/104, NMY 2018/542 

 

Jäv 

Johny Haraldsson (C) och Roland Magnil (S) deltog ej på 
överläggningen och ej i beslut  
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NMY § 27 Dnr 2019/30 NMY 

INFORMATIONS/DISKUSSIONSÄRENDEN 

Redogörelse 

Följande ärenden informeras/diskuteras.     

Information gavs om serveringstillstånd. 

 

  

Enhetschefen Carola Gunnarsson informerade om verksamheten och 
personalfrågor på Bygg & Miljö. 

Aktuell sjukfrånvarostatistik 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Tillsynsärende 

Förorenad mark, Länsstyrelsen 

 

 

 

 

 

 


