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Anslagsbevis 
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NMY § 1 Tillsynsplan gällande kontroll av serveringstillstånd och 5 
detaljhandel/ servering av folköl år 2021-2022 

NMY § 2 Ansökan om strandskyddsdispens 6 - 8 

NMY § 3 Ansökan om strandskyddsdispens 9 - 11 

NMY § 4 Årsredovisning 2020 12 

NMY § 5 Verksamhetsplan med internbudget för 2021 13 

NMY § 6 Internkontrollplan och attestförteckning 2021 14 

NMY § 7 Direktiv för ekonomisk rapportering för 2021 15 

NMY § 8 Rapport delegationsbeslut 2021 16 

NMY § 9 Information/ diskussionsärende 2021 17 
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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. 
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NMY § 1 Dnr: ADM.2021.158 

 
 

Tillsynsplan gällande kontroll av serveringstillstånd och 
detaljhandel/ servering av folköl år 2021-2022 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning belsutar att anta tillsynsplan gällande kontroll av 
serveringstillstånd detaljhandel/ servering av folköl år 2021-2022. 

 
Sammanfattning 
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. 

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 Nämnden för Myndighetsutövning som är ansvarig nämnd för 
ärenden enligt alkohollagen. Prövning och tillsyn sköts av alkoholhandläggarna. 

 
Bilagor 
Tillsynsplan 

 
Beslutet skickas till 
Alkoholhandläggare 

Förvaltningen för arbete och lärande 

Länsstyrelsen 
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NMY § 2 Dnr: MIL.2021.99 

 
 

Ansökan om strandskyddsdispens 
Fastighetsbeteckning: Benestad 27:17 

Sökande: Alvesta kommun 

Organisationsnummer:  

Beslut 
Nämnden för myndighetsutövning beslutar att ge sökanden, Alvesta kommun, dispens från 
de sökta punkterna enligt bestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken, i enlighet med inkomna 
handlingar. 

 
Information 
Detta beslut om strandskyddsdispens har Länsstyrelsen rätt att överklaga inom 3 veckor. 

Alvesta kommun uppmanas att avvakta utgången av tiden för överklagande innan åtgärden 
vidtas. 

Tiden 3 veckor räknas från den dag då ärendet inkommer till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen 
meddelar dig resultatet av prövningen. Beslutet kan därför tas i anspråk först när ett sådant 
besked erhållits, om det inte ändrar beslutet. 

Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år eller inte har avslutats 
inom 5 år efter beslutsdatum. 

Enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige, 2019-12-17 § 19, tas en timavgift ut för 
handläggningen av ärendet. Då handläggningen tagit 2 timmar kommer en avgift på 1804 kr 
att tas ut. 

Denna avgift kommer på seperat faktura senare. 
 

Sammanfattning 
En ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten Benestad 27:17 (Klosterområdet) 

har inkommit. Av ansökan framgår att sökanden vill anordna en ny naturstig som anpassas 
för rörelsehindrade och cyklister för att främja friluftslivets behov, se bifogad karta. 

Aktuell plats är belägen vid sjön Salen på fastigheten Benestad 27:17. Aktuell sjö har 
strandskydd på 200 meter. 

Platsen omfattas därför av bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. 15-16 §§ miljöbalken. 
Enligt 7 kap. 18 § miljöbalken får dispens från bestämmelserna ges om det finns särskilda skäl 
för det. Skälen är på förhand givna och finns i 7 kap. 18 c § miljöbalken. 

I ansökan anges det särskilda skälet: 
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-Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området. 

Fastigheten är 78850 m2 stor. Området är idag allmänt tillgängligt, då de byggnader som 
finns på platsen sedan länge är övergivna och förfallna och inte har någon hemfridszon. Det 
går ett par mindre stigar genom området, som binder ihop Alvesta tätort med Benestads 
norra delar. I den sydligaste delen gränsar fastigheten till privata bostadstomter. 

Enligt rapporten ”Norra Salen – Naturvärden” (Hepatica, 2014) är naturvärdena i 
Klosterområdet av mycket hög klass, bland annat på grund av fågelliv, artrikedom för svamp 
och ekbeståndet. 

Hela sjön Salen ingår i Naturvårdsprogrammet klass 2 (mycket stora naturvärden) på grund 
av biologin, landskapet och friluftslivet. 

Inom det aktuella området finns fornlämningar utpekade av Länsstyrelsen. 
 

Bedömning 
Nämnden bedömer att särskilda skäl att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna 
föreligger i detta fall. Områdets naturvärden kommer att lyftas och gynnas av åtgärden. 
Mindre negativ påverkan på växt- och djurliv kommer att ske vid anläggande av naturstig, 
men den påverkan bedöms inte vara av väsentlig karaktär. 

Allmänhetens tillträde till det strandskyddade området bedöms bli bättre än vad det är idag. 
Påverkan på växt- och djurliv blir acceptabel. 

Dispensen får inte leda till en ökad privatisering eller att påverkan på livsvillkoren för växt- 
och djurliv väsentligt förändras. 

Om en fornlämning påträffas vid markarbete måste arbetet avbrytas omedelbart och 
anmälan göras till Länsstyrelsen. 

 
Bilagor 
Platsbesök: 2021-01-26 

Ansökan om strandskyddsdispens: 2021-01-28 

Situationsplan: 2021-01-28 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län, Naturvårdsfunktionen, 351 86 Växjö.  

Namn borttaget 

Alvesta kommun, Centralplan 1, 342 80 Alvesta. 
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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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NMY § 3 Dnr: MIL.2021.137 

 
 

Ansökan om strandskyddsdispens 
Fastighet: 

Alvesta 15:1, Lekaryd 9:2 och Lekaryd S4 

Organisationsnummer: 
 

Beslut 
Nämnden för myndighetsutövning föreslås besluta att ge sökanden, Alvesta kommun, 
dispens för de sökta punkterna enligt bestämmelserna i 7 kap. 15 § i miljöbalken, i enlighet 
med inkomna handlingar. 

 
Information 
Detta beslut om strandskyddsdispens har Länsstyrelsen rätt att överklaga inom 3 veckor. 

Alvesta Kommun uppmanas att avvakta utgången av tiden för överklagande innan åtgärden 
vidtas. 

Tiden 3 veckor räknas från den dag då ärendet inkommer till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen 
meddelar dig resultatet av prövningen. Beslutet kan därför tas i anspråk först när ett sådant 
besked erhållits, om det inte ändrar beslutet. 

Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år eller inte har avslutats 
inom 5 år efter beslutsdatum. 

Enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige, 2019-12-17 § 19, tas en timavgift ut för 
handläggningen av ärendet. Då handläggningen tagit 2 timmar kommer en avgift på 1804 kr 
att tas ut. 

Denna avgift kommer på seperat faktura senare. 
 

Sammanfattning 
En ansökan om strandskyddsdispens har inkommit på fastighetena ALvesta 15:1, Lekaryd 9:2 
och Lekaryd S4. Av ansökan och tillhörande handlingar framgår att sökanden vill anlägga en 
ny gångbro över Tvärån vid våtmarks- och fågelområdet Västermaden. 

Planerad gångbro kommer utgöras av trätrall ochuppskattas bli omkring 15 meter lång och 
2 meter bred. Gångbron kommer anslutas till befintlig marknivå på ömse sidor om ån. 
Viss vegitation kommer tas bort i och med anläggandet av gångbron. 

Platsen där åtgärden planeras ligger vid Tvärån. 
Aktuellt vattendrag har ett strandskydd på 100 meter. 
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Platsen där åtgärden är planerad är belägen inom ett område som omfattas av 
bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. 15 och 16 §§ miljöbalken. Enligt 18 § miljöbalken 
får dispens från bestämmelserna lämnas om det finns särskilda skäl. 

I ansökan anges dem särskilda skälen: 

• ·Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet kan inte tillgodoses utanför området. 

• ·Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området. 

Området ingår i Naturvårdsprogrammet klass 2 (mycket stora naturvärden) på grund av 
geologin, landskapet, biologin och friluftslivet. Hela området har stor betydelse för flyttande 
och häckande fåglar. 

 
Bedömning 
Nämnden bedömer att särskilda skäl att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna 
föreligger för ansökan i detta fall. Dem angivna skälen är tillämpliga på de sökta åtgärderna. 

Allmänhetens tillträde anses bli något bättre jämfört med idag. Påverkan på växt- och djurliv 
blir acceptabel. Dispensen får dock inte leda till en ökad privatisering eller att påverkan på 
livsvillkoren för växt- och djurliv väsentligt förändras. 

Ingreppet ska inte innebära att mer yta än nödvändigt tas i anspråk. 
 

Bilagor 
Ansökan, 2021-02-04 

Situationsplan, 2021-02-04 

Beskrivning av åtgärder, 2021-02-04 

Beslutet skickas till 
Alvesta kommun, SBF Planering Sofie Von Elern, sofie.von.elern@alvesta.se 

Länstyrelsen i Kronobergs län, kronoberg@lansstyrelsen.se 

mailto:sofie.von.elern@alvesta.se
mailto:kronoberg@lansstyrelsen.se
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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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NMY § 4 Dnr: ADM.2021.162 

 
 

Årsredovisning 2020 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar godkänna årsrapporten för 2020 

 
Sammanfattning 
Sammanfattande dokument som beskriver det gångna året 2020 gällande Nämnden för 
Myndighetsutövnings ansvarsområde. Ekonomin gäller endast för nämndens arvoden och 
övriga ersättningar till nämndens ledamöter. Verksamhet är ansvarsområde gällande 
myndighetsutövning. 

 
Bilagor 
Årsrapport 2020 

 
Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 

Carola Gunnarsson, avdelningschef SBF Bygg & Miljö 
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NMY § 5 Dnr: ADM.2021.148 

 
 

Verksamhetsplan med internbudget för 2021 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar 

Fastställa verksamhetsplan med internbudget för 2021. 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställer vision, lednings- och versamhetsprocesser samt nyckeltal 
kopplade till fullmäktiges mål. Vidare fastställer fullmäktige en nettoram för varje nämnd 
uttryckt i nettokostnad. 

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de budgetramar, mål och 
riktlinjer och reglementer som fullmäktiger har bestämt. Nämnden kan utifrån 
kommunfullmäktiges mål fastställa egna nämdsmål och nycketlta kopplade till målen. 
Nämnden ska också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

 
Bilagor 
Verksamhetsplan med Internbudget 2021 

 
Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 

Avdelningschef SBF Bygg & Miljö 
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NMY § 6 Dnr: ADM.2021.149 

 
 

Internkontrollplan och attestförteckning 2021 

Beslut 
Nämnden för myndighetsutövning beslutar godkänna förslag till internkontrollplan och 
attestförteckning 2021 

 
Sammanfattning 
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 fram-går 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 verksamhetsom-råde. 

Nämnden ska varje år i samband med fastställelse av intern budget anta en särskild plan för 
den interna kontrollen och resultatet av ge-nomförd 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. 

 
Bilagor 
Intern kontrollplan 2021 
Attestförteckning 2021 

 
Beslutet skickas till 
Avdelningschef SBF Bygg & Miljö 

Ekonomi 



Sida 
15(17) Protokoll 

Sammanträdesdatum 
2021-02-22 Nämnden för myndighetsutövning 

 

 
NMY § 7 Dnr: ADM.2021.150 

 
 

Direktiv för ekonomisk rapportering för 2021 

Beslut 
Nämnden för Myndighetsutövning beslutar att: 
Utöver det direktiv som kommunfullmäktige tagit beslut på görs upp-följning vid varje 
nämndsmöte av ekonomin. 

 
Sammanfattning 
Den 2 februari 2019, § 33 fattade kommunstyrelsen beslut om direktiv till ekonomisk 
rapportering. I direktivet beskrivs uppföljningsprocessen, rutiner för inlämning samt tidsplan 
för nämndens ekonomiska rapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Nämndens månadsuppföljning ska 2021 ske för mars, april, maj samt oktober. Utöver detta 
ska delårsrapport upprättas per augusti och årsrapport. 

Nämnden ska årligen ta besluta om sin egen uppföljning senast i januari. 
 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef SBF Bygg & Miljö 

Ekonomiavdelningen 
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NMY § 8 Dnr: ADM.2021.161 

 
 

Rapport delegationsbeslut 2021 

Beslut 
Nämnden för myndighetsutövning beslutar lämna följande delegationsbeslut till 
handlingarna: 

A.Delegationsbeslut fattade under tiden 2020-11-27--2021-02-10 B.Delegationsbeslut 

fattade under tiden 2020-11-27--2021-02-10, Ordföranden C.Delegationsbeslut 

fattade under tiden 2020-11-27--2021-02-10, Flyttning av fordon 

Bilagor 
Bilaga 1, rapport delegationsbeslut, handläggare 

Bilaga 2, rapport delegationsbeslut, ordförande 

Bilaga 3, rapport delegatinsbeslut flytt av fordon 
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NMY § 9 Dnr: ADM.2021.147 

 
 

Information/ diskussionsärende 2021 

Beslut 
• Frisknärvaro 

• Lovplikt pumpstation 

• Information bygglovsärende 

• Information om miljöärende 

• Information om tillståndsansökan för B-verksamheter 

• Information om byggärende, Bygg.2020.1395, mot avslag för vidare delegation till 
ordförande 

 
Enhetschef Carola Gunnarsson informerade om verksamheten och personalfrågor 
på SBF Bygg & Miljö. 
• Skyddsjakt 

• Rekryteringsbehov 

• Värdegrundsarbete 
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