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Utses att justera Mats Wikander  

Beslutande   
 
 
 Ledamöter 

 
Lars-Peter Hållstrand (S), ordförande 
Lars Lindgren (C) 
 

 

Beslutande ersättare Mats Wikander (C) 
Margaretha Magnusson (S) 
 

 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Thomas Gahnstedt (KD) 
Eva Berglund (V) 

 
 

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

 
Underskrifter  
 

Sekreterare 

Evelina Håkansson 
 

Ordförande 

Lars-Peter Hållstrand 
 

Justerande  

Mats Wikander  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Jävsnämnden 
2021-02-09 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

Innehållsförteckning 

Paragraf  Rubrik Dnr 

Upprop 

Val av justerare 

§ 1 Godkännande av föredragningslistan 2021/2 

§ 2 Årsredovisning av tillsynsplaner år 2020 2021/5 

§ 3 2021/6 

§ 4 2021/6 

§ 5 2021/6 

§ 6 2021/7 

§ 7 2021/4 

§ 8 2020/3 

§ 9 2021/8 

§ 10 2021/8 

§ 11

Tillsynsplan och behovsutredning för 
miljö- och hälsoskydd och strålskydd i 
Tierps kommun 2021-2023 

Tillsynsplan och behovsutredning för 
offentlig livsmedelskontroll i Tierps 
kommun 2021-2022 

Tillsynsplan för tillståndsgivning 2021-
2022 

Tillsynsplan för plan- och bygglagen i 
Tierps kommun 2021 

Sammanträdesdagar år 2021 

Redovisning av delegationsbeslut 

Nyttoparkeringstillstånd 

Nyttoparkeringstillstånd

Revidering av jävsnämndens 
delegationsordning 

2021/9 
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§ 1 
Dnr 2021/2    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Jävsnämnden beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan. 
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§ 2 
Dnr 2021/5    
 
Årsredovisning av tillsynsplaner år 2020  
 
Beslut  
Jävsnämnden beslutar 
 
att godkänna uppföljning av tillsynsplaner Miljö- och hälsoskyddsenheten 
helår 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och hälsoskyddsenheten helårsredovisar uppföljning av 
tillsynsplanerna för miljöbalken, livsmedelslagen samt alkohol- och 
tobakslagen för 2020.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Uppföljning av tillsynsplaner Miljö- och hälsoskyddsenheten helår 

2020 
 
Beslutet skickas till 

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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§ 3 
Dnr 2021/6    
 
Tillsynsplan och behovsutredning för miljö- och hälsoskydd och 
strålskydd i Tierps kommun 2021-2023  
 
Beslut  
Jävsnämnden beslutar 
 
att anta Tillsynsplan och behovsutredning för miljö- och hälsoskydd och 
strålskydd i Tierps kommun 2021-2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 1 kap 6 § miljötillsynsförordning (SFS 2011:13) om tillsyn enligt 
miljöbalken ska det hos kommunen som är en operativ tillsynsmyndighet 
finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela 
ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om 
tre år. Utredningen ska ses över vid behov och minst en gång varje år. Enligt 
7 § ska kommunen föra ett register över de tillsynsobjekt som behöver 
återkommande tillsyn. 
 
Kommunen ska enligt 8 § varje verksamhetsår upprätta en samlad 
tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken 
och grundas på den behovsutredning som avses i 6 § och det register som 
avses i 7 §.  
 
Tillsynsplanen ska beslutas av den eller de kommunala nämnder som har 
ansvar för tillsynen. I Tierps kommun är det kommunstyrelsen respektive 
jävsnämnden som har tillsynsansvaret. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Tillsynsplan och behovsutredning för miljö- och hälsoskydd och 

strålskydd i Tierps kommun 2021-2023 
 
Beslutet skickas till 

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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§ 4 
Dnr 2021/6    
 
Tillsynsplan och behovsutredning för offentlig 
livsmedelskontroll i Tierps kommun 2021-2022  
 
Beslut  
Jävsnämnden beslutar 
 
att anta Tillsynsplan och behovsutredning för offentlig livsmedelskontroll i 
Tierps kommun 2021-2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen som är en operativ tillsynsmyndighet ska för varje 
verksamhetsår upprätta en kontrollplan som omfattar myndighetens 
ansvarsområde enligt tillämplig lagstiftning inom livsmedelsområdet. 
Kraven finns bland annat i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 882/2004. 
 
Plan för offentlig livsmedelskontroll 2021-2023 i Tierps kommun baseras på 
en behovsutredning som beskriver vilka behov och resurser som behövs för 
att utföra den offentliga kontroll inom livsmedelskedjan som kommunen 
planerar att genomföra. 
 
Behovsutredningen och planen ska beslutas av den eller de kommunala 
nämnder som har ansvar för kontrollen. I Tierps kommun är det 
kommunstyrelsen respektive jävsnämnden som har kontrollansvaret. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Tillsynsplan och behovsutredning för offentlig livsmedelskontroll i 

Tierps kommun 2021-2023 
 
Beslutet skickas till 

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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§ 5 
Dnr 2021/6    
 
Tillsynsplan för tillståndsgivning 2021-2022  
 
Beslut  
Jävsnämnden beslutar 
 
att anta Tillsynsplan för tillståndsgivning i Tierps kommun 2021-2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt alkohollagen ska kommunen upprätta en 
tillsynsplan som ska ges in till Länsstyrelsen. Kommunen har tillsyn över 
efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av 
alkoholdrycker samt tillsyn över detaljhandeln med folköl. Tillsynsplanen 
innefattar även lagen om tobak och liknande produkter samt kommunens 
tillsyn inom läkemedelslagen. 
 
Tillsynsplanen ska beslutas av den eller de kommunala nämnder som har 
ansvar för tillsynen. I Tierps kommun är det kommunstyrelsen respektive 
jävsnämnden som har tillsynsansvaret. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Tillsynsplan för tillståndsgivning – 2021-2022 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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§ 6 
Dnr 2021/7    
 
Tillsynsplan för plan- och bygglagen i Tierps kommun 2021  
 
Beslut  
Jävsnämnden beslutar 
 
att anta Tillsynsplan för plan- och bygglagen i Tierps kommun 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden har tillsyn över att byggherren fullgör sina skyldigheter 
enligt plan- och bygglagen, PBL, och dess föreskrifter. 
Byggnadsnämndens tillsynsansvar anges i 11 kap 2,3 §§ PBL och omfattar i 
huvudsak de formella bestämmelserna i lovprocessen, byggprocessen och 
bruksskedet samt de materiella bestämmelserna vid lov och byggande.  
Med formella bestämmelser menas till exempel att en åtgärd inte får 
påbörjas utan startbesked och att utföra obligatorisk funktionskontroll av 
ventilationssystem. Med materiella bestämmelser menas krav som ställs på 
åtgärden som sådan till exempel utformningskrav, tekniska egenskapskrav, 
underhållskrav och krav på undanröjande av enkelt avhjälpta hinder. 
 
Byggnadsnämnden måste pröva alla anmälningar om tillsyn och ingripa om 
det finns skäl till det. Det framgår dock inte av plan- och bygglagstiftningen 
i vilken omfattning byggnadsnämnderna ska utöva egeninitierad och 
planerad tillsyn.  
Att ta fram en tillsynsplan är ett lämpligt sätt att systematisera 
tillsynsarbetet. I en tillsynsplan kan det till exempel anges inom vilka 
områden nämnden avser att prioritera sin tillsyn under det kommande året. 
Prioriteringen kan grundas på en behovs- och riskbedömning utifrån tidigare 
erfarenheter.  
 
Det finns inte något krav på att byggnadsnämnden ska ha en tillsynsplan 
men Boverket anser att effektivt tillsynsarbete förutsätter att det i så stor 
utsträckning som möjligt planeras och resurssätts i förväg.  En tillsynsplan 
skapar förutsättningar för att byggnadsnämnden som tillsynsmyndighet kan 
uppfylla skyldigheten att, enligt 8 kap 8 § PBF, regelbundet följa upp och 
utvärdera sitt tillsynsarbetet. 
 
Beslutsmotivering  
Tillsynsplanen tydliggör byggnadsnämndens tillsynsarbete och möjliggör ett 
systematiserat och effektivt arbetssätt. 
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Barnrättskonsekvenser 
Barn berörs direkt och indirekt av vår tillsyn. Tillsynen utförs enligt lag med 
syfte att förbättra livsmiljön för både barn och vuxna. Det kan handla om att 
tillse att lekparker uppfyller kraven på säkerhet. Att 
ventilationsanläggningar besiktigas kontinuerligt för att säkerställa en god 
inomhusmiljö i skolor och förskolor eller att offentliga lokaler är 
tillgängliga även för barn.   
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Tillsynsarbetet enligt plan- och bygglagen bedrivs av bygglovkontoret på 
enheten Planering och Myndighet.  
Den sammanlagda tiden för tillsyn under 2021, beräknat utifrån föreslagen 
plan, är 900 timmar vilket är strax under en heltidstjänst. 
Det finns inte någon bestämmelse som ger byggnadsnämnden möjlighet att 
ta ut avgift för sitt tillsynsarbete. De byggsanktionsavgifter som nämnden 
beslutar om tillfaller dock kommunen. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Tillsynsplan för plan- och bygglagen i Tierps kommun, 2021 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Planering och Myndighet 
 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
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§ 7 
Dnr 2021/4    
 
Sammanträdesdagar år 2021  
 
Beslut  
Jävsnämnden beslutar  
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för jävsnämnden år 2021:  
 
Måndag 10 maj, klockan 14:00 
Onsdag 13 oktober, klockan 14:00. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enheten ledningsstöd har tagit fram ett förslag på sammanträdesdagar för 
kommunens alla beslutsinstanser för år 2021. Förslaget regleras av 
kommunallagens bestämmelser om sista datum för budget och 
årsredovisning samt av kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 
Förslaget har tagits fram i samråd med kommunalråd och ekonomienheten 
och med hänsyn till Tierps kommuns styrprocess som reglerar ekonomiska 
rapporter. Vidare har även förslaget tagit hänsyn till skolornas sport-, påsk 
och höstlov och inte föreslagit några sammanträdesdatum under dessa  
veckor. 
 
Vid framtagandet av förlaget till datum för jävsnämndens sammanträden 
har ledningsstöd tagit hänsyn till övriga beslutsinstansers sammanträden 
för att se till att de inte krockar för varken ledamöter eller tjänstemän. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Webbansvarig Ledningsstöd 
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§ 8 
Dnr 2020/3    
 
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, enheten Planering och myndighet och 
Förvaltning och genomförande under perioden 2019-08-22 till och med 
2021-01-28. 
 
Beslutsunderlag  

 Delegationsbeslut från verksamheterna 
 
Beslutet skickas till 

 Medborgarkansliet  
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§ 9
Dnr 2021/8 

Nyttoparkeringstillstånd 

Beslut  
Jävsnämnden beslutar 

att bevilja ansökan om nyttoparkeringstillstånd för fordon med 
registreringsnummer XXX XXX för perioden 1 januari 2021 till och med 31 
december 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om nyttoparkeringstillstånd för fordon med registreringsnummer 
XXX XXX inkom den 2020-11-02. Nyttoparkeringstillståndet avses 
användas för vaktmästeriets räkning. 

Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Handläggarens tjänsteutlåtande
• Ansökan om nyttoparkeringstillstånd 

Beslutet skickas till 
 Samhällsplanerare Trafik och Resande
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§ 10
Dnr 2021/8 

Nyttoparkeringstillstånd 

Beslut  
Jävsnämnden beslutar 

att bevilja ansökan om nyttoparkeringstillstånd för fordon med 
registreringsnummer XXX XXX och XXX XXX för perioden 3 februari 
2021 till och med 31 december 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om nyttoparkeringstillstånd för fordon med registreringsnummer 
XXX XXX och XXX XXX inkom den 2021-02-03. 
Nyttoparkeringstillstånden avses användas för servicelagets räkning. 

Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Handläggarens tjänsteutlåtande
• Ansökan om nyttoparkeringstillstånd

Beslutet skickas till 
 Samhällsplanerare Trafik och Resande
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§ 11 
Dnr 2021/9    
 
Revidering av jävsnämndens delegationsordning  
 
Beslut  
Jävsnämnden beslutar  
 
att  fastställa ändring i jävsnämndens delegationsordning enligt föreliggande 
förslag, samt  
 
att den reviderade delegationsordningen gäller från och med 11 februari 2021. 
 
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.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Förslag till ändring i delegationsordningen  

 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet 
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