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Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2019-10-28 kl. 13.30 -16.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 
 
§ 47-54 

 
 
Beslutande 

 
 
Lisbeth Holmqvist (S) ordf. 
Roland Magnil (S)  

 
 
 

 Johnny Haraldsson (C)  
John-Erik Pettersson (M) vice ordf. 

 

 Anita Thörn von rosen (MP) ers.Solveig 
Nilsson (AA) 

 

   
   
   
   
Övriga deltagare Carola Gunnarsson § 47-54  

Göran Bergstrand § 47 
Sofia Gustavsson § 54 
Sten Åke Carlsson (KD) 
Ulf Gustavsson (SD) 
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Justering tid och plats Alvesta 2019-10-28  

Sekreterare 
 

 
 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      
 Lisbeth Holmqvist (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Anita Thörn von Rosen (MP) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för myndighetsutövning 

Sammanträdesdatum 2019-10-28 
Anslaget under tiden 2019-10-29 - 2019-11-19   
Förvaringsplats  FSP Bygg&Miljö Centralpan 1 Alvesta 
Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande  
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NMY §  

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
Dagordningslistan är beslutad av ordförande och utsänd med kallelsen 

 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att anta dagordningen. 
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NMY § 47 Dnr NMY 2019/310 

UPPFÖRANDE AV PLANK 

Plats 
Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 
Namn borttaget 

Beslutsunderlag 
Ansökan, 2019-08-29 

Situationsplan, 2019-08-29 

Bild på staketet/planket, 2019-08-29 

Tjänsteanteckning, 2019-09-06 

Tjänsteanteckning, 2019-10-17 

 

Redogörelse 
En ansökan om uppförande av staket/plank på fastigheten har 
inkommit till Bygg & Miljökontoret på Alvesta Kommun. 

För området där fastigheten ligger gäller detaljplan A 12. Enligt 
detaljplan A 12 är det prickad mark 6 meter in från Gatunamn 
borttaget. Prickad mark är område som enligt detaljplanen inte får 
bebyggas. 

Fastigheten ligger i hörnet av Gatunamn borttaget. Gatan är en 
återvändsgata mot söder men övergår i en gång- och cykelväg. På 
gatunamn borttaget finns parkeringsfickor för besökande till namn 
borttaget. Gatunamn borttaget är en enkelriktad gata med en träd-allé i 
mitten. 

Platsbesök har gjorts på fastigheten tillsammans med fastighetsägaren. 
Vid platsbesök informerades sökande om det behövde vara fri sikt i 
hörnet av fastigheten utifrån trafiksäkerheten. Vid besöket påtalade 
namn borttaget att det var knappt någon trafik eftersom gatunamn 
borttaget var en återvändsgata och att gatunamn borttaget var 
enkelriktad. Tjänsteman från Kommunen påtalade dock att det 
förekom en hel del cykel- och gångtrafik på både gatunamn borttagna. 
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Beredning 

Lagstöd 

Enligt Plan- och Byggförordningen (2011:338) 

6 kap. Lov och anmälan m.m. 

Bygglov för andra anläggningar än byggnader 

6:1 § I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov 
för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligen ändra 

7. murar och plank 

Enligt Plan- och Bygglagen (2010:900) 

2 kap. Allmänna och enskilda intressen 

2:6 § Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder 
avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska 
bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 

1. Stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen 
och intresset av en god helhetsverkan, 

2. Skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot 
trafikolyckor och andra olyckshändelser. 

9 kap. Bygglov, rivningslov och marklov 

Förutsättningar för bygglov 

9:30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, 
om 

1.den fastighet och byggnadsverk som åtgärden avser 
a) överensstämmer med detaljplanen 

2. åtgärden inte strider mot detaljplanen. 

Skäl till beslut 

Åtgärden att uppföra ett plank hamnar på prickad mark, vilken inte får 
bebyggas och därmed strider åtgärden mot detaljplanen.  

Åtgärden att uppföra ett plank medför en försämrad sikt i korsningen 
mellan Gatunamn borttagna. Då det inte finns någon trottoar på 
gatunamn borttaget ska både fotgängare, cyklister och bilister samsas 
på samma yta.  
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Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att avslå ansökan om 
uppförande av plank på fastigheten fastighetsbeteckning borttaget 

Avgift 

En avslagsavgift på 3 125:- kommer att tas ut, i enlighet med taxa 
fastställd av kommunfullmäktige (2011-06-15 §87) 

Information om överklagan 

Se bilaga. 

Protokollet ska skickas till 

Namn borttaget 
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Du kan överklaga beslutet 

Om du inte är nöjd med beslutet kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
Länsstyrelsen i Kronobergs län. Observera att du ska skicka eller lämna 
in ditt överklagande till FSP Bygg & Miljö, Alvesta kommun, 342 80 
Alvesta. Nämnden för myndighetsutövning prövar då om överklagandet 
har kommit in i rätt tid innan det skickas vidare till Länsstyrelsen i 
Kronobergs län. Nämnden för myndighetsutövning kan även välja att 
ändra beslutet. 

Tiden för överklagande 

Ditt överklagande måste ha kommit in till nämnden för 
myndighetsutövning inom tre veckor från den dag du fick del av 
beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt 
överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina 
synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det länsstyrelsen som 
beslutar om tiden kan förlängas eller inte. 

Ditt överklagande ska innehålla 

 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer 

 hur du vill att beslutet ska ändras 

 varför du anser att nämnden för myndighetsutövnings beslut är felaktigt 

 överklagandet ska vara undertecknat  

Skriv också följande uppgifter: 

 ditt namn och din adress  

 telefonnummer där du kan nås 

 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig 

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du 
skicka med kopior på dessa.  

Ombud 

Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så 
fall ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från 
dig samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer. 

Ytterligare upplysningar 

Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Alvesta 
kommun, telefonnummer 0472-150 00. Fråga efter ärendets handläggare. 
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NMY § 48 Dnr 2019/92 .NMY  

REVIDERING AV DELEGATIONSORDNING 

Beslutsunderlag 
Förslag revidering delegationsordning 

Redogörelse 
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU 
2017/625) i kraft. Förslag till revidering görs enligt SKL:s framtagna 
mall.  

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar  

Att anta den reviderade delegationsordningen 

Protokollet ska skickas till 

Enhetschef SBF Bygg & Miljö 

Förvaltningschef för Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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NMY § 49 Dnr 2019/383. NMY  

Verksamhetsplan med internbudget för 2020 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan med internbudget för 2020 

Redogörelse 

Alvesta kommuns budget 2020 baseras på följande underlag: 

Kommunfullmäktige beslut om fastställande av budget 2019-06-17 § 
73 innefattar Mål och Budget 2020 med plan 2021-2022. 

Varje nämnd ansvarar inom sitt område för att verksamheten bedrivs i 
enlighet med budgetramar, mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt 
samt de lagar, författningar, allmänna råd etc som staten beslutat. 
Nämnden ska utifrån kommunfullmäktiges resultatmål fastställa egna 
nämndmål och resultatindikatorer. 

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar  

Fastställa verksamhetsplan med internbudget för 2020. 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomikontoret 

Carola Gunnarsson 
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NMY § 50 Dnr 2019/384. NMY 

FASTSTÄLLELSE INTERNKONTROLLPLAN OCH 
ATTESTFÖRTECKNING 2020 FÖR NÄMNDEN FÖR 
MYNDIGHETSUTÖVNING 

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan, attestförteckning 

Redogörelse 
Gällande reglemente för internkontroll beslutades av KF i juni 2008 
(KF § 71/2009). Det syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder 
upprätthåller en tillfredställande intern kontroll. Av reglementet 
framgår bland annat att ansvarsfördelningen och organisationen av 
intern kontroll. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för 
att tillse att det finns en god intern kontroll inom respektive 
verksamhetsområde. 

Nämnden ska varje år i samband med fastställelse av intern budget 
anta en särskild plan för den interna kontrollen och resultatet av 
genomförd intern kontroll ska rapporteras till nämnd i den 
omfattningen som fastställs i planen. I samband med 
årsredovisningens upprättande är nämnden skyldig att till 
kommunstyrelsen rapportera fel/ brister som konstaterats vid 
uppföljning av kontrollplanen. 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar  

Godkänna förslag till Internkontrollplan och attestförteckning 2020 

Protokollet ska skickas till 

Enhetschef SBF Bygg & Miljö 
Ekonomi 
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NMY § 51  Dnr 2019/95. NMY 

EKONOMISK UPPFÖLJNING SEPTEMBER 2019 

Beslutsunderlag 

Förenklad ekonomisk månadsrapport per september 

Redogörelse 

I rapporten, som baseras på utfallet till och med sista september, framgår att 
nämnden för myndighetsutövning prognostiserar med ett underskott på 100 
tusen. Resultatet per 2019-09-30 ser ut att överskrida budgeten på årsbasis 
med 100 tusen kronor.  

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att godkänna  
ekonomisk månadsrapport per september 2019. 
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NMY § 52 Dnr 2019/21. NMY 

MEDDELANDE 

Redogörelse 

Nämnden för myndighetsutövning beslutar lägga följande 
meddelande till handlingarna: 

A) Delegationsbeslut fattade under tiden 2019-09-02 -2019-10-18. 
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NMY § 53 Dnr 2019/230.NMY 

Ärende 

Sekretessärende gällande bostadsanpassningsbidrag. 

Beslut 
Nämden för Myndighetsutövning har tagit beslut i detta sekretessärende  
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NMY § 54 Dnr 2019/30 NMY 

INFORMATIONS/DISKUSSIONSÄRENDEN 

Följande ärenden informeras/diskuteras.     

Information om miljöskydd  

  

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

Aktuell sjukfrånvarostatistik 

Ekonomi  

 

 

 

 

 


