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Tid och plats  15 juni 2022, kl.14:00 - 14:40 i arkivet, kommunhuset, Tierp 

Paragrafer § 10 - § 18 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2022-06-15 Anslaget tas ner: 2022-07-07 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Eva Berglund 

 

Beslutande   
 

 

 
Ledamöter Lars-Peter Hållstrand (S), ordförande 

 

 

 

Beslutande ersättare Mats Wikander (C) 

Eva Berglund (V) 

 

 

 

 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare   

 
Tjänstemän och övriga Evelina Håkansson, sekreterare  

Anna Persson, chef Tillväxt och samhällsbyggnad 

Adam Nyström, tillförordnad enhetschef Planering och myndighet 

Patrik Hansson, miljö- och hälsoskyddsinspektör  

Kent Bingström, bygglovshandläggare §§ 10 och 18 
 
 

   
Underskrifter 

 Sekreterare 
 
    Evelina Håkansson 

 
 
 Ordförande 
 
    Lars-Peter Hållstrand 

 
 
 Justerande 
 
    Eva Berglund   
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Innehållsförteckning  
 

Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 

 Val av justerare   

 

§ 10 Godkännande av föredragningslistan JN/2022:2  

 

§ 11 Revidering av jävsnämndens 

informationshanteringsplan 

JN/2022:12  

 

§ 12 Revidering av jävsnämndens 

delegationsordning 

JN/2022:13  

 

§ 13 Uppföljning av tillsynsplaner Tertial 1 – 

2022 – miljöbalken, livsmedelslagen, 

alkohollagen, tobakslagen samt 

läkemedelslagen 

JN/2022:6  

 

§ 14 Anmälan av ordförandebeslut JN/2022:11  

 

§ 15 Redovisning av delegationsbeslut JN/2022:1  

 

§ 16 Inkomna beslut och skrivelser JN/2022:9, 

JN/2022:8 

 

 

§ 17 (KF) Revidering av Reglemente för 

jävsnämnden 

JN/2022:14  

 

§ 18 Byggsanktionsavgift för olovlig 

byggnation av sanddeponi 

EDP 2021-

2021 
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§ 10 
Dnr JN/2022:2  

Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut 

Jävsnämnden beslutar  

 

att godkänna föredragningslistan med följande ändring:  

- Ärende 10, byggsanktionsavgift för olovlig byggnation av 

sanddeponi, behandlas efter ärende 2 på föredragningslistan.  
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§ 11 
Dnr JN/2022:12  

Revidering av jävsnämndens informationshanteringsplan 
 

Beslut 

Jävsnämnden beslutar 

 

att anta förslagna revideringar av jävsnämndens informationshanteringsplan.  

 

Beslutet ersätter eventuellt tidigare beslut om dessa handlingstyper från och 

med år 2008 och framåt. 

 

Sammanfattning av ärendet 

En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens 

verksamhet. Varje myndighet beslutar normalt om bevarande respektive 

gallring av sina handlingar, i enlighet med det ansvar som anges i arkivlagen 

(1991:782).  

 

Barnrättskonsekvenser 

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 

beslutet.  

 

Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  

 Reviderad informationshanteringsplan för jävsnämnden  

 

Beslutet skickas till 

 Dokumentstrategeiska teamet 

 Enhetschef Planering och myndighet 
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§ 12 
Dnr JN/2022:13  

Revidering av jävsnämndens delegationsordning 
 

Beslut 

Jävsnämnden beslutar  

 

att fastställa ändringar i jävsnämndens delegationsordning enligt 

föreliggande förslag, samt 

 

att ändringen gäller från och med 5 juli 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att 

besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon 

annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten har 

rätt att fatta beslut i anges i jävsnämndens delegationsordning.  

För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och 

förordningar, uppdateras den regelbundet. 

 

Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Förslag till ändring i delegationsordningen 

 

Beslutet skickas till 

 Enhetschef Förvaltning och Genomförande 

 Markförvaltare 

 Sekretariatet 

 Huvudregistrator 
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§ 13 
Dnr JN/2022:6  

Uppföljning av tillsynsplaner Tertial 1 – 2022 – miljöbalken, 
livsmedelslagen, alkohollagen, tobakslagen samt 
läkemedelslagen 
 

Beslut 

Jävsnämnden beslutar 

 

att godkänna rapporten. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt tidigare beslut ska tillsynsplanerna för miljöbalken, livsmedelslagen, 

alkohollagen, tobakslagen och läkemedelslagen följas upp. Detta ska göras 

tertialsvis i utskottet samhällsbyggnad samt jävsnämnden. 

 

Barnrättskonsekvenser 

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 

beslutet. 

 

Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Uppföljning av tillsynsplaner T1 – 2022 

 

Beslutet skickas till 

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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§ 14 
Dnr JN/2022:11  

Anmälan av ordförandebeslut 
 

Beslut 

Jävsnämnden beslutar  

 

att ta anmälan av ordförandebeslut till protokollet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Polismyndigheten i Uppsala län har översänt en remiss i ärende som 

innefattar begagnande av offentlig plats. Remisser gäller Tierps kommuns 

ansökan om att få anordna vår- och höstmarknad på Stora Salutorget i Tierp 

och försäljning av plantor och lokalproducerad mat utanför kulturhuset 

Möbeln. Vice ordförande och ordförande i jävsnämnden har fattat 

ordförandebeslut i ärendena med stöd av jävsnämndens delegationsordning.  

 

Beslutsunderlag 

 Ordförandebeslut - Svar på remiss i ärende som innefattar 

begagnande av offentlig plats, A081.809/2022 

 Yttrande Remiss A081.809/2022 

 Ordförandebeslut - Svar på remiss i ärende angående begagnande av 

ev. offentlig plats, A193.604/2022 

 Yttrande Remiss A193.604/2022 

 Remisser inklusive bilagor  

 

Beslutet skickas till 

 Medborgarkansliet för registrering  
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§ 15 
Dnr JN/2022:1  

Redovisning av delegationsbeslut 
 

Beslut 

Jävsnämnden beslutar  

 

att godkänna redovisningen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Respektive befattningshavare som fått i uppdrag att fatta beslut enligt 

delegationsordningen ska anmäla dessa till jävsnämndens nästkommande 

sammanträde. 

 

Redovisningen avser beslut enligt föreliggande listor för 

Miljö- och hälsoskyddsenheten och enheten Planering och myndighet. 

 

Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Delegationsbeslut tjänstemän Bygglov 2022-01-28 – 2022-06-03 

 Delegationsbeslut tjänstemän Miljö- och hälsoskyddsenheten 2022-

01-28 – 2022-06-03 

 Anmälan av delegationsbeslut 2022-11, SaTr003 2022-03-29 

 

Beslutet skickas till 

 Medborgarkansliet  

 Trafiksamordnare 
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§ 16 
Dnr JN/2022:9, JN/2022:8  

Inkomna beslut och skrivelser 
 

Beslut 

Jävsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen gällande inkomna beslut och skrivelser.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande skrivelser delges jävsnämnden:  

- Tillsyn - Handläggning av alkohol- och tobaksfrågor,  Dnr 8461-

2021  (705-8463-2021) 

- Verksamhetstillsyn – Kommunicering av underlag inför beslut Dnr 

8461-2021 (705-8463-2021) 

- Yttrande rörande verksamhetstillsyn alkohol och tobak - Dnr 8461-

2021 

 

Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Inkomna beslut och skrivelser enligt lista ovan 
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§ 17 
Dnr JN/2022:14  

Revidering av Reglemente för jävsnämnden 
 

Beslut 

Jävsnämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige 

besluta  

 

att anta Reglemente för jävsnämnden, samt 

 

att reglementet gäller från och med den 1 oktober 2022.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Jävsnämndens nuvarande reglemente gäller till och med den 30 september 

2022. Därför måste ett nytt beslut om reglementet fattas.  

 

En översyn av reglementet har medfört en del mindre revideringar. Några av 

paragraferna har förtydligats samt att paragraf 11, som berör reservationer, 

har fått en ny skrivning. Skrivningen är i enlighet med vad Sveriges 

kommuner och regioner rekommenderar i sitt förslag till reglemente för 

styrelse och nämnd.  

 

Barnrättskonsekvenser 

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 

beslutet.  

 

Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Reglemente för jävsnämnden med kommentarer 

 Reglemente för jävsnämnden  

 

Beslutet skickas till 

 Administratör Ledningsstöd 
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§ 18 
Dnr EDP 2021-2021 

Byggsanktionsavgift för olovlig byggnation av sanddeponi 
 

Beslut 

Jävsnämnden beslutar  

 

att byggsanktionsavgift för olovlig byggnation av sanddeponi på fastigheten 

Nöttö 51:1 tas ut av Tierps Kommun, org.nr 212000-0266 med stöd av 11 

kap. 51 § Plan- och bygglagen och 9 kap. 6 § Plan- och byggförordningen, 

samt 

 

att byggsanktionsavgiften sätts till 159 390 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Handläggarens tjänsteyttrande inklusive bilagor 

 

Beslutet skickas till 

 Medborgarkansliet för expediering till sökande med flera 

 

 

 


