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Plats  och  tid

Paragrafer

Beslutande

Salen vån. 1/Teams,  Kommunhuset  i Alvesta  2020-12-07  kl. 13.30-
15.30

j28  - 34

Lisbeth  Holmqvist  (S)

ordförande

Peter  Magnusson  (S) ers.

Roland  Magnil  (S)

Johny  Haraldsson  (C)

John-Erik  Pettersson  (M)

Anita  Thörn  Von  Rosen  (MP)

ers.  Solveig  Nilsson  (AA)

Närvarande  ersättare Sten  Åke  Carlsson  (KD)

Ulf  Gustafsson  (SD)

Övriga närvarande Andreas  Andersson  E128

Marie-Louise  Nilsson  E) 34

Justerare

Justeringens  tid och plats Samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrifter

Sekreterare

Susanne  Frank

Ordförande

Lisbeth  Holmqvist  (S)

Justerare

John-Erik  Pettersson  (M)

Justerarens  signatur Utdragsbestyrkande
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Anslagsbevis

Protokollet  är justerat.  Justeringen  har  tillkännagivits  genom  anslag  på

kommunens  digitala  anslagstavla

Nämnden  för  myndighetsutövning

Sammanträdesdatum 2020-12-07

Datum  då anslaget  sätts

LIPP

Datum

2020-12-09

Datum  då anslaget  tas

ned

Datum

2020-12-31

Förvaringsplats  för

protokollet

Närarkiv  SBF E3ygg & Miljö

Underskrift

Susanne  Frank
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Torsåsby  - Torne

NMY  E129  Yttrande  över  granskning  av intern  kontroll  för  Nämnden  för
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NMY E) 30 Återrapportering  av internkontrollplan  2020
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Godkännande  av  dagordning

Beslut

Dagordningslistan  är beslutad  av ordförande  och utsänd  med  kallelsen.

Sammanfattning

Nämnden  för  myndighetsutövning  beslutar  att  godkänna  dagordningen.

Sida

4(13)
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NMY9 28 Dnr:  M1L.2020.877

Ansökan  om  strandskyddsdispens.  Överföringsledning  Torsåsby

Torne

Beslut

Nämnden  för  myndighetsutövning  beslutar  att  ge sökande  dispens  från  bestämmelserna  i7

kap. 15 E) miljöbalken  i enlighet  med  inkomna  handlingar.

Enligt  taxa  antagen  av Kommunfullmäktige,  2019-12-17  E3 19,  tas en timavgift  ut för

handläggningen  av ärendet.  Då handläggningen  tagit  4 timmar  kommer  en avgift  på 3 700 kr

att  tas ut. Denna  avgift  kommer  på seperat  faktura  senare.

Sammanfattning

En ansökan  om strandskyddsdispens  för  en pumpstation  i samband  med  anläggande  av

överföringsledning  mellan  samhällena  Torsås  By och Torne  har  inkommit.  Av ansökan  med

tillhörande  karta  framgår  att  sökanden  vill anlägga  en överföringsledning  för  vatten  och

avlopp  på totalt  knappt  4 kilometer.

SBF Bygg & Mi5ö besökte platsen 2020-10-02.

Platsen  där  ågärden  är planerad  ligger  vid ett  vattendrag  som  i Viss

(Vatteninformationssystem  Sverige)  är en vattenförekomst  som  kallas  Bäck från  Vasan.

Aktuellt  strandskydd  är 100  meter.

Platsen  där  åtgärden  är planerad  är belägen  inom  ett  område  som  omfattas  av

bestämmelserna  om  strandskydd  i7  kap. 15  och 16  4j  miljöbalken.  Enligt  18 E) miljöbalken

får  dispens  från  bestämmelserna  lämnas  om det  finns  särskilda  skäl.

I ansökan  anges  det  särskilda  skälet  att  området  behöver  tas i anspråk  för  att  tillgodose  ett

angeläget  allmänt  intresse  som  inte  kan tillgodoses  utanför  området.

Området  ligger  inom  riksintresse  för  det  rörliga  frilutslivet  enligt  miljöbalken  4 kap 2 E).

Området  ligger  inom  riksintresse  för  naturvård,  kulturvärden  eller  frilufslivet  enligt

miljöbalken  3 kap 6j.

Området  ingår  i Naturvårdsprogrammet  klass 1 (särskilt  stora  naturvärden)  på grund  av

landskapet,  biologin  och friluftslivet.

Nämnden  bedömer  att  särskilda  skäl att  medge  dispens  från  strandskyddsbestämmelserna

föreligger  i detta  fall  då området  behöver  tas i anspråk  för  att  tillgodose  ett  angeläget

allmänt  intresse.  Torsås  By avloppsreningsverk  är av äldre  modell  och hade  på sikt  behövts

renoverats  för  att  klara  dagens  reningskrav.  En aweckling  av Torsås  By avloppsreningsverk

och  en överföring  till  Grimslöv  och slutligen  Vislanda  avloppsreningsverk  kommer  att  bidra

till  utsläpp  av bättre  renat  avloppsvatten.

Justerarens  signatur Lltdragsbestyrkande
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Pumpstationen  kommer  att  ta mark  i anspråk  som  tidigare  varit  allmänt  tillgänglig.  Detta

bedöms  dock  vara  försumbart.  Där  ledningarna  dras  kommer  marken  att  i största  möjliga

mån  återställas.

Allmänhetens  tillträde  förblir  näst  intill  oförändrad  jämfört  med  idag,  med  undantag  på den

yta  som  pumpstationen  kommer  att  ta i anspråk.  Påverkan  på växt-  och  djurliv  bedöms  bli

acceptabel.

Dispensen  får  dock  inte  leda  till  att  den  privata  zonen  utvidgas  eller  att  påverkan  på

livsvillkoren  för  växt-  och  djurliv  ändras  väsentligt.

Fri passage  finns  idag  och  så kommer  det  att  fortsätta  vara.

Bilagor

Inspektion

Ansökan  om  strandskyddsdispens

Platsbesök  2020-10-02

Beslutet  skickas  till

VA och  Gata-SBF  Teknik

Länstyrelsen  i Kronobergs  län.

Namn  borttaget
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Du  kan  överklaga  beslutet Bilaga  1

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  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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NMY9 29 Dnr:  ADM.2020.1299

Yttrande  över  granskning  av intern  kontroll  för  Nämnden  för

Myndighetsutövning

Beslut

Nämnden  för  Myndighetsutövning  beslutar  godkänna  rapportern  om granskning  av intern

kontroll  för  Nämnden  för  myndighetsutövning  och fastställa  följande  yttrande.

Sammanfattning

Av kommunallagen  6 kap 6 E) framgår  att  nämnderna  var  och en på sitt  område  ska tillse  att

verksamheterna  bedrivs  i enlighet  med  de mål och riktlinjer  som  fullmäktige  har  bestämt

samt  de bestämmelseri  lag eller  annan  förordning  som  gäller  för  verksamheten.  De ska även

tillse  att  den interna  kontrollen  är tillräcklig  samt  att  verksamheten  bedrivs  på ett  i övrigt

tillfredställande  sätt.

Revisorerna  i Alvesta  kommun  har  granskat  den  interna  kontrollen.  Granskningens  syfte  var

att  bedöma  om kommunstyrelsen  och nämnderna  säkerställer  att  den  interna  kontrollen  är

tillräcklig.  Revisorernas  sammantagna  bedömning  är att  Nämnden  för  Myndighetsutövning

inte  helt  säkerställer  att  den interna  kontrollen  är tillräcklig.

Rekommendationerna  är att  Nämnden  för  Myndighetsutövning  vidareutvecklar  arbetet  med

att  finna  riskområden  till  riskanalysen  i syfte  att  upprätta  underlag  till  kontrollmoment  som

är av hög  relevans  att  granska  samt  att  förtroendevalda  är delaktiga  i processen.  Vidare  att

kontrollmomenten  är adekvata  och att  införa  nämndspecifika  regler  och  anvisningar  för

internkontrollen.

Yttrande

Nämnden  för  Myndighetsutövning  fattade  2020-11-02  beslut  om  att  ge förvaltningen  i

uppdrag  att  tillsammans  med  nämnden  ta fram  ett  förslag  på riskanalys  utifrån

kontrollområden  som är av hög  relevans  att  granska  samt  ta fram  förslag  på nämndspecifika

regler  och anvisningar  avseende  internkontroll.

Bi}agor

Protokoll  2020-11-02  - NMY  E) 26 Protokoll  Nämnden  för  Myndighetsutövning  2020-11-02  E)

26, Dnr  2020.1299

Beslutet  skickas  till

Kommunledningsstaben

Kommu  nrevisionen

Justerarens  signatur Utdragsbestyrkande
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NMY  j30 Dnr:  ADM.2C)19.384

Återrapportering  av  internkontrollplan  2020

Beslut

Nämnden  för  Myndighetsutövning  beslutar  godkänna  återrapporteringen  av internkontroll

för  2020.

Sammanfattning

I gällande reglemente  för intern kontroll  (KF (3 71 2008) framgår  att varje nämnd/  styrelse
ska anta  en särskild  plan  för  den  interna  kontrollen.

I samband  med  årsredovisningens  upprättande  är nämnden  skyldig  att  till  kommunstyrelsen

rapportera  fel/  brister  som är konstaterats  vid uppföljningen  av kontrollplanen.

Förutom  att respektive  nämnd/  styrelse fastställer  sin plan för intern kontroll  så fastställer

också kommunstyrelsen  en kommunövergripande  plan som göller  för samtliga nämnder/
styrelser.

Bilagor

Återrapportering  intern  kontroll  2020

Riskanalys  internkontrollplan

Beslutet  skickas  till

Malin  Arbjörk  Solvemark,  ekonomi

Justerarens  signatur Utdragsbestyrkande
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NMY4 31 Dnr:  ADM.2020.1486

Sammanträdesplan  Nämnden  för  Myndighetsutövning  2021

Beslut

Nämnden  för  Myndighetsutövning  beslutar  att  anta  sammanträdesplanen  för  2021

Sammanfattning

Ett förslag  till  sammanträdesplan  för  2021  har  tagits  fram.

Bilagor

Information  Förslag  till  sammanträdesplan  2021

Beslutet  skickas  till

Susanne  Frank,  nämndsekreterare

Justerarens  signatur Utdragsbestyrkande



Alvesta
kommun

Nämnden  för myndghetsutövning

Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-12-07

NMYj32 Dnr:  ADM.2020.695

Rapport  delegationsbeslut  2020

Beslut

Nämnden  för  myndighetsutövning  beslutar  lämna  följande  delegationsbeslut  till

handlingarna:

A.Delegationsbeslut  fattade  under  tiden  201022-201127

B.Delegationsbeslut  fattade  under  tiden  201022-201127,  Ordföranden

C.Delegationsbeslut  fattade  under  tiden  201022-201127  Flyttning  av fordon

Bilagor

Bilaga  A

Bilaga  B

Bilaga  C

Sida

11(13)

Justerarens  signatur Utdragsbestyrkande
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NMYj33 Dnr:  ADM.2020.697

Ekonomisk  månadsrapport  per  2020-11-30

Beslut

Att  nämnden  godkänner  den Ekonomiska  månadsrapporten  per  november  månad.

Sammanfattning

I rapporten,  som baseras  på utfallet  till  och med  sista  november,  framgår  att  resultatet

kommer  följa  budget.

Redovisning  av resultat  per  november  månad,  som  information  så att  alla i nämnden  ska

veta  hur  det  går  för  förvaltningen.  Det  finns  även  ett  kommunfullmäktige  beslut  på att

redovisning  ska ske och i nämndens  egna  plan  ska vi informera  varje  månad  i nämnden.

Bilagor

Ekonomisk  månadsrapport  per  2020-11-30

Beslutet  skickas  till

Beslutet  ska skickas  vidare  till  budgetansvarig

Justerarens  signatur Utdragsbestyrkande
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NMY  j34 Dnr:  ADM.2020.696

Information/  diskussionsärenden  2020
Beslut

Frisknärvaro

Information  Livsmedel

Information  om  SHR, Sveriges  hudterapeuters  organisation

Byggenheten  fick  i uppdrag  att  utreda  lovplikt  gällande  pumpstation,  transformatorer  och

teknikbodar

Roland  Magnil  (S) är  entledigad  från  sitt  uppdrag  i Nämnden  för  Myndighetsutövning,

ersättare  Peter  Magnusson  (S) som  ordinarie  och  Jenny  Nilsson  (S) som  ersättare

Fö5ande  ärenden informeras/diskuteras
Enhetschef  Carola  Gunnarsson  informerade  om  verksamheten  och  personalfrågor  på SBF

Bygg  & Miljö.

Justerarens  signatur Lltdragsbestyrkande





Fastställd av NMY 83 31 2020-12-07

ALVESTA  KOfVIMUN

SAMMANTRÄDESPLAN  2021
NÄMNDEN  FöR  MYNDIGHETSUTöVNING

MÅNAD
Myndighetsutövning

Januari

Februari
Må 22/2

I

Mars

April
Må 19/4

Maj
Må 24/5

Juni
Må 2U6

Augusti

September
Må 27/9

Oktober

I

Novem6er
Må 8/I  I

December

Må 13/12

Tid  för  sammanträde:

Nämnden  för  MYNDIGHETSUTÖVNING  kl 13,30



Sjukfrånvaroi%  per  förvaltning  månad  för  månad

SBF

A. Kommun

Nov

5,06

6,95

Dec

2,74

6,36

jan

4,67

7,17

Feb

5,35

7,88

Mars

6,62

11,44

April

6,22

12,03

Maj

3,46

8,84

Juni

2,72

6,34

Juli

2,36

4,02

Aug

2,98

5,4

Sept

4,57

8,2

Okt

5,92

7,14

Nov Dec Jan Feb Mars  April Maj Juni Juli Aug Sept Okt

-m-A.  Kommun



Andel  sjukskrivna  med  59 dagar  eller  mer  i procent  av total  sjukfrånvaro

SBF

A. kommun

Nov

23,9

64,97

Dec

27,77

64,76

jan

29,2

6s,15

Feb

35,68

65,34

Mars

38,71

62,68

April

42,82

59,25

Maj

46,74

57,68

Juni

49,95

56,39

juli

49,25

55,4

Aug

48,69

53,77

Sept

45,21

51,63

Okt

41,07

50,19

Maj  juni  Juli  Aug  Sept  Okt

-SBF

-ffl--A.  kommun



Antalet personer som har 5 eller fler sjukfrånvarotillfäIlen  senaste  12  månaderna

SBF

Nov

9

Dec

7

Jan

9

Feb

9

Mars

8

April

9

Maj

9

Juni

8

Juli

9

Aug

8

Sept

9

Okt

13

SBF
14

12

10--

'  -r--

Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt

m SBF


