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Nämnden för myndighetsutövning 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-05-04 kl. 13.30 -16.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

§14-17 

 
 
Beslutande 

 

 

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. 

Håkan Karlsson (S) 

 

 

 

 Anita Thörn von Rosen (MP)§15-17 jäv 

§14 

John-Erik Pettersson (S) vice ordf. 

 

 Solveig Nilsson (AA)  
   
   
   
   
Övriga deltagare Carola Gunnarsson §14-17 

Niklas Larsson § 14 

Göran Bergstrand § 15 

Susanne Johansson § 17 

Emma-Lina Svensson § 17 

Rebecca Hallberg § 17 
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Justering tid och plats Alvesta 2015-05-07  

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 2015-05-04 

Anslaget under tiden 2015-05-07 - 2015-05-28 

Förvaringsplats  FSP Bygg&Miljö Centralpan 1 Alvesta 

Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NMY § 14 Dnr 2015/73.702 

ANSÖKAN OM ÄNDRING I STADIGVARANDE TILLSTÅND 

 

Beslutsunderlag 

Utredning, 2015-04-24 

Redogörelse 

Namn borttaget org. nr. borttaget, ansöker enligt 8 kap. 2 § 

alkohollagen (2010:1622) om ändring i sitt stadigvarande 

serveringstillstånd gällande serveringsyta.  

Sökanden har sedan tidigare ett stadigvarande serveringstillstånd till 

allmänheten i Namn borttaget. Ansökan om förändring i tillståndet 

avser en utökning av serveringsytan. I det nuvarande tillståndet har 

man två separata serveringsytor inom anläggningens område. 

Beslut 

Att med stöd av alkohollagen 8 kap. § 2 meddela Namn borttaget, org. 

nr. borttaget beslut om förändrad serveringsyta i enlighet med 

ansökan.  

Följande villkor följer med detta tillstånd: 

– Publikvärdar ska alltid finnas på plats, antalet publikvärdar varierar 

beroende av antalet förväntade besökare  

– Namn borttaget ska inför varje säsong inkomma till kommunen med 

en lista på de stora arrangemang som är planerade och att antalet 

publikvärdar då diskuteras med berörda myndigheter 

Jäv 

Anita Thörn von Rosen (MP) deltog ej i överläggningen och ej i  

beslut. 

Protokollet ska skickas till 

Alkoholutredare 
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NMY § 15 Dnr NMY 2015/82 

TILLBYGGNAD MED INGLASAD ALTAN 

Plats 

Fastighetsbeteckning borttagen 

Sökande 

Namn borttaget 

Beslutsunderlag 

Ansökan, inkom 2015-02-26 

Fasadritning, inkom 2015-02-26 

Situationsplan, inkom 2015-03-11 

Detaljplan A 22 

Redogörelse 

En ansökan om tillbyggnad av enbostadshus med inglasad altan på 

fastigheten fastighetsbeteckning borttagen har inkommit till Bygg & 

Miljö. För området där fastigheten ligger gäller Detaljplan A 22. 

Beredning 

Tillbyggnaden är tänkt att göras mot Namn borttaget. Enligt 

Detaljplanen A 22 som är aktuell för denna fastighet är det prickad 

mark (byggnadsförbud) 6 meter in på fastigheten från Namn borttaget 

räknat. Då hela tillbyggnaden hamnar på prickmark kan det inte ses 

som en liten avvikelse. 

 

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att avslå ansökan. 

En administrativ avgift på 800:- tas ut (i enlighet med taxa fastställd 

av kommunfullmäktige 2011-06-15 §87). Avgiften faktureras separat. 

Information om överklagan 

Om ni är missnöjd med beslutet kan ni överklaga det genom skrivelse 

till Länsstyrelsen i Kronobergs län. Ni skall dock skicka skrivelsen till 

FSP Bygg & Miljö i Alvesta kommun, 342 80 Alvesta. 

Tala om vilket beslut Ni överklagar, t.ex. genom att ange ärendets 

diarienummer eller datum för beslut. Tala också om hur Ni vill att 

beslutet skall ändras. Underteckna skrivelsen och uppge namn, 
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postadress och telefonnummer. Skicka gärna sådana handlingar som 

Ni anser har betydelse för ärendet. 

Nämnden för Myndighetsutövning skickar Ert överklagande vidare till 

Länsstyrelsen i Kronobergs län, för prövning om inte nämnden själv 

ändrar beslutet. Nämnden för myndighetsutövning måste ha fått Ert 

överklagande inom tre veckor från den dag Ni fick ta del av beslutet, 

annars kan inte Länsstyrelsen pröva ärendet. 

 

Protokollet ska skickas till 

Namn borttaget 
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NMY § 16 Dnr 2015/29.NMY 

MEDDELANDE 

Redogörelse 

Nämnden för myndighetsutövning beslutar lägga följande 
meddelande till handlingarna: 

A) Delegationsbeslut fattade under tiden 2015-03-02 -2015-04-27. 
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NMY § 17 Dnr 2015/29 NMY 

INFORMATIONS/DISKUSSIONSÄRENDEN 

Redogörelse 

Följande ärenden informeras/diskuteras.  

 Information från studentmedarbetare som arbetat med projekt 
om upprättande av ett täktregister  

 Information från studentmedarbetare om en enkät 
undersökning av företagen i industriområdet Brånan i 
Vislanda. 

 Information från studentmedarbetare om uppföljning av 
projektet temperaturkontroll på varm matdistribution i Alvesta 
Kommun. 
Viktigt att packa rätt o ha hela väskor att transportera maten i.  

 Information om guide till målen i livsmedelskontroll. 

 Information om Miljö och Byggsamvekan. Ett samarbete 
mellan Kronoberg och Blekinge. 

 Information om Lova inventering. Vi kommer att klara målet på 
80 % av avloppsinventeringe inom detta året.  

 Information: Ny lotterikontrollant är utsedd. 

 Enhetschefen Carola Gunnarsson informerar om 
verksamheten på Bygg & miljö. 

 

 


