
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Jävsnämnden 
2021-06-16 

Tid och plats 16 juni 2021, kl. 14:00 – 14:20 i Kommunhuset, lilla A-salen, Tierp/digitalt 
sammanträde 

Paragrafer

Bevis om anslag 

12-15

Anslaget sätts upp: 2021-06-22 Anslaget tas ner: 2021-07-14

Protokollets förvaringsplats Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Lars Lindgren  

Beslutande 
Ledamöter Lars-Peter Hållstrand (S), 

ordförande 
Lars Lindgren (C) 
Christer Niklasson (S), vice 
ordförande 

Beslutande ersättare Thomas Gahnstedt (KD) 

Övriga närvarande 
Ersättare Margaretha Magnusson (S) 

Eva Berglund (V) 

Tjänstemän och övriga Evelina Håkansson, nämndsekreterare  
Anna Persson, chef Planering och myndighet 
Henrik Jokijärvi, chef Miljö- och hälsoskydd 

Underskrifter 

Sekreterare 

Evelina Håkansson 

Ordförande 

Lars-Peter Hållstrand 

Justerande 

Lars Lindgren 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Jävsnämnden 

 2021-06-16  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Upprop 

 
  

 Val av justerare 
 

  

§ 12 Godkännande av föredragningslistan 
 

2021/2  

§ 13 Uppföljning av tillsynsplaner tertial 1 - 
2021 - miljöbalken, livsmedelslagen, 
alkohollagen, tobakslagen samt 
läkemedelslagen 
 

2021/10  

§ 14 Revidering av Delegationsordning 
Jävsnämnden 
 

2021/9  

§ 15 Redovisning av delegationsbeslut 
 

2021/3  
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§ 12 
Dnr 2021/2    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Jävsnämnden beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan.  
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§ 13 
Dnr 2021/10    
 
Uppföljning av tillsynsplaner tertial 1 - 2021 - miljöbalken, 
livsmedelslagen, alkohollagen, tobakslagen samt 
läkemedelslagen  
 
Beslut  
Jävsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 
 
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 tertial 1 - 2021 - miljöbalken, 

livsmedelslagen, alkohollagen, tobakslagen samt läkemedelslagen 
 
Beslutet skickas till 

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten  
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§ 14 
Dnr 2021/9    
 
Revidering av Delegationsordning Jävsnämnden  
 
Beslut  
Jävsnämnden beslutar 
 
att anta revideringar i Delegationsordning Jävsnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunjurist har tillsammans med kommunsekreterare uppdaterat tidigare 
version av delegationsordning för Jävsnämnden. Detta i syfte göra formatet 
anpassat efter kommunens nya mallar för styrdokument. Den största 
förändringen är att delegationsordningen har ändrat format. Några 
förändringar i innehåll har dock gjorts. Punkter rörande allmänna handlingar 
och vissa tillämpningar av dataskyddsförordningen (GDPR) har lagts till, 
skrivits om eller helt tagits bort med hänvisning till ny lagstiftning. En del 
punkter rörande trafik, som tidigare har saknats, har lagts till. 
 
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 37-40 §§), 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 vid behov.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Delegationsordning Jävsnämnden (NY) 
 Delegationsordning jävsnämnden § 11.2021 from 2021-02-11 

 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet  
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§ 15 
Dnr 2021/3    
 
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 tjänsteutlåtenade 
 Delegationsbeslut tjänstemän Bygglov 2021-01-29 - 2021-04-28 
 Delegationsbeslut tjänstemän Miljö och hälsoskyddsenheten 2021-

01-29 - 2021-04-28 
 Delegationsbeslut anmälda till JN 2021-05-10 
 Delegationsbeslut anmälda till JN 2021-06-16 

 
Beslutet skickas till 

 Medborgarkansliet 
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