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Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2019-12-02 kl. 13.00 -16.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

§ 55-61 

 
 
Beslutande 

 

 

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. 

Roland Magnil (S)  

 

 

 

 Johny Haraldsson (C)  

John-Erik Pettersson (M) vice ordf. 

 

 Solveig Nilsson (AA)  
   
   
   
   
Övriga deltagare Carola Gunnarsson § 55-61 

Andreas Andersson § 55, 61 

Rebecca Winberg § 61 

Agnes Rindberg § 61 

Anitha Thörn von Rosen (MP) 

Sten Åke Carlsson (KD) 

Ulf Gustafsson (SD) 
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Justering tid och plats Alvesta 2019-12-03  

Sekreterare 
 

 

 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      

 Lisbeth Holmqvist (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Roland Magnil (S) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för myndighetsutövning 

Sammanträdesdatum 2019-12-02 

Anslaget under tiden 2019-12-04 - 2019-12-25   

Förvaringsplats  FSP Bygg&Miljö Centralpan 1 Alvesta 

Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NMY § 55 Dnr NMY2011-000442 

 
Ansökan om utdömande av vite 

 
Plats 

Fastighet borttaget 

 
Fastighetsägare 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

Enkät in, 2011-11-15 

Kommunicering ut 2012-03-02 

Delegationsbeslut ut 2012-08-21 

Delgivning 2012-09-07 

Kommunicering om vite, ut 2019- 03-02 

Yttrande in, 2019-04-16 

Underlag till nämnden, 2019-05-29 

Delgivning, 2019-07-08 

Inspektion 2019-10-15 

 

Redogörelse 

Fastigheten har inventerats gällande det enskilda avloppet under 2011. Avloppet 

befanns undermåligt och beslut om utsläppsför bud togs 2012-08-21. En 

ansökan om att bygga om avloppet inkom och beslut togs för en ombyggnad 

men någon sådan har aldrig kommit till stånd. 

2019-06-10 tog nämnden för myndighetsutövning beslut förenat med vite om 90 

000 kronor. Förbudet gäller två månader efter det datumet förbudet har trätt laga 

kraft. Det är också då, enligt nämndsbeslutet, vitet kan komma att dömas ut. 
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Beslutet blev delgivit 2019-07-08. Beslutet vann således laga kraft 2019-07-29. 

Den angivna tiden om två månader efter att beslutet vunnit laga kraft blir då 

2019-09-29. 

Fastigheten besöktes 2019-10-15 och det kunde då konstateras att något nytt 

avlopp ej var byggt 

 

 
Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning ansöker härmed om utdömande av vite på 

totalt 90 000 kronor, uppdelat på 30 000 kronor per person för namn borttaget, 

namn borttaget, namn borttaget. 

Nämden har förbjudit användning av befintlig avloppsanläggning förenat med vite 

från 2019-09-29. 

 
Information om överklagan 

Se bilaga. 

 
Protokollet ska skickas  

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 § 56 Dnr 2019/410.NMY 

ÅTERRAPPORTERING AV INTERNKONTROLL 2019 

Beslutsunderlag 

Återrapportering av internkontroll 2019 

Redogörelse 

I gällande reglemente för intern kontroll (KF § 71 2008) framgår att 

varje nämnd/ styrelse ska anta en särskild plan för den interna 

kontrollen i samband med fastställande av internbudget. 

I samband med årsredovisningens upprättande är nämnden skyldig att 

till kommunstyrelsen rapportera fel/ brister som konstaterats vid 

uppföljningen av kontrollplanen.  

Förutom att respektive nämnd/ styrelse fastställer sin plan för intern 

kontroll så fastställer också kommunstyrelsen en 

kommunövergripande plan som gäller för samtliga nämnder/ styrelser. 

Nämnden för Myndighetsutövning uppfyller kriterierna för 

internkontroll. 

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar godkänna 

återrapporteringen av internkontroll för 2019 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomikontoret 
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NMY § 57 Dnr 2018/549. NMY 

ALVESTA KOMMUNS MILJÖ PRIS 

Redogörelse 

Miljöpriset kan tilldelas enskilda personer, organisationer, föreningar, 

entreprenörer verksamma inom Alvesta Kommun. 

Priset/utmärkelsen består av en plakett (ett diplom) och ett 

stimulansbidrag på 5 000: -. Priset tilldelas för ett gott miljöarbete. 

Minst ett av följande kriterier måste vara uppfyllt: 

• Om det utförda arbetet kan påvisa miljövinst 

• Om det utförda arbetet är framåtsyftande och utvecklingsbart med 

miljön i fokus 

• Om det utförda arbetet sporrar andra att bli mer miljöframsynta 

• Nytänkande innovativt miljöinspirerat 

• Personligt engagemang och intresse med miljön i fokus 

Förslag till/ Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att:  

Miljöpriset lämnas till pristagen på Kommun Fullmäktige 17/12 – 19  

 

Motivering 

 

Protokollet ska skickas till 

Carola Gunnarsson 
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NMY § 58  Dnr 2019/95. NMY 

EKONOMISK UPPFÖLJNING OKTOBER 2019 

Beslutsunderlag 

Förenklad ekonomisk månadsrapport per oktober 

Redogörelse 

Redovisning av resultat per oktober månad för Nämnden för 
myndighetsutövning. Nämnden redovisar ett resultat som är sämre än 
budget och att prognosen visar att det lutar mot ett underskott på 100 
tusen kronor för helåret. 

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att godkänna  
ekonomisk månadsrapport per oktober 2019. 
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NMY § 59  Dnr 2019/151. NMY 

SAMMANTRÄDESPLAN FÖR NÄMNDEN FÖR 
MYNDIGHETSUTÖVNING 2020 

HANDLINGAR I ÄRENDET 

Förslag till sammanträdesplan för 2020. 

Redogörelse 

Ett förslag till sammanträdesplan för 2020 har tagits fram av 
förvaltningen för Myndighetsutövning.  

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att anta 
sammanträdesplanen för 2020.  
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NMY § 60 Dnr 2019/21. NMY 

MEDDELANDE 

Redogörelse 

Nämnden för myndighetsutövning beslutar lägga följande 
meddelande till handlingarna: 

A) Delegationsbeslut fattade under tiden 2019-10-18 -2019-11-20. 
B) Delegationsbeslut fattade under tiden 2019-01-01 -2019-11-22 
C) Delegationsbeslut fattade av ordförande under tiden 2019-10-18-2019-11-22  
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NMY § 61 Dnr 2019/30 NMY 

INFORMATIONS/DISKUSSIONSÄRENDEN 

Följande ärenden informeras/diskuteras.   

Vera och Ulrika alkoholhandläggare från Växjö kommun var och 
informerade om alkohollagen/rutiner och verksamhetsuppföljning 
2019.    

Information om bygglovsärende. 

Information om verksamhet miljöskydd 

Andreas Andersson miljöinspektör kommer att delta på 
VAK konferens (vatten, avlopp, kretslopp) 2020 och på 
Geosecma dagarna i Malmö 2020, utifrån arbetet med 
små avlopp som bedrivs i Alvesta Kommun. 

Ekonomi 

Aktuell Sjukfrånvaro 

  

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

Information om värdegrundsarbete i Alvesta kommun 

Tillgänglighetskurs med Länsstyrelsen på Konserhuset 

Inför nytt verksamhetssystem, Castro 

Information om delegationsordning gällande livsmedels- 
lagstiftning, inväntar underlag från SKR. 

Information om ansökan krisstöd, naturvårdsverket 

Information rutiner/dispenser och inköpsstopp/anställnings  

stopp 

Förtydligande utifrån dagordningspunkt, meddelande  

  

 

 


