
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Jävsnämnden 

 2021-10-13  

 

Tid och plats 13 oktober 2021, kl. 14:00- 14:45, ajournering 14:34-14:42  i 
Kommunhuset, Lilla A-salen, Tierp 

Paragrafer 16-23 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2021-10-13 Anslaget tas ner: 2021-11-04 

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  Mats Wikander (C) 
 

 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Eva Berglund (V)  
 

Tjänstemän och övriga Maria Ekstrand, nämndsekreterare  
Anna Persson, chef Planering och myndighet 
Henrik Jokijärvi, chef Miljö- och hälsoskydd 
 
 
 

 
Underskrifter  
 

Sekreterare 

Maria Ekstrand  
 

Ordförande 

Lars-Peter Hållstrand 
 

Justerande  

Lars Lindgren 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Jävsnämnden 

 2021-10-13  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Upprop 

 
  

 Val av justerare 
 

  

§ 16 Godkännande av föredragningslistan 
 

2021/2  

§ 17 Redovisning av delegationsbeslut 
 

2021/3  

§ 18 Strandskyddsdispens för uppförande av 
toalettbyggnad 
 

EDP TK-
2021-1578- 

 

§ 19 Sanktionsavgift för olovlig byggnation 
 

EDP 2021-
1246 

 

§ 20 Revidering av jävsnämndens 
delegationsordning 
 

2021/9  

§ 21 Sammanträdesplan 2022 
 

2021/11  

§ 22 Uppföljning av tillsynsplaner tertial 2 - 
2021 - miljöbalken, livsmedelslagen, 
alkohollagen, tobakslagen samt 
läkemedelslagen 
 

2021/13  

§ 23 Vite enligt ”Taxa för grävtillstånd” 
antagen av Tierps kommuns fullmäktige 
§ 43/2020 , plats Tierp omnejd 
 

2021/12  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Jävsnämnden 

 
2021-10-13  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 16 
Dnr 2021/2    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Jävsnämnden beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Jävsnämnden 

 
2021-10-13  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 17 
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 Mark och exploatering 2021-04-29 - 

2021-10-01 
 Delegationsbeslut tjänstemän Bygglov 2021-04-29 - 2021-10-01 
 Delegationsbeslut tjänstemän Miljö- och hälsoskyddsenheten 2021-

04-29 - 2021-10-01 
 
Beslutet skickas till 

 Medborgarkansliet 
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Jävsnämnden 

 
2021-10-13  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 20 
Dnr 2021/9    
 
Revidering av jävsnämndens delegationsordning  
 
Beslut  
Jävsnämnden beslutar 
 
att fastställa ändringar i jävsnämndens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt 
 
att ändringen gäller från och med 3 november 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 kommunstyrelsens delegationsordning.  
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och 
förordningar, uppdateras den regelbundet.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till ändringar i delegationsordningen 

 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet 
 Huvudregistrator  

7



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Jävsnämnden 

 
2021-10-13  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 21 
Dnr 2021/11    
 
Sammanträdesplan 2022  
 
Beslut  
Jävsnämnden beslutar  
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för jävsnämnden år 2022:  
 
Onsdag 9 februari, klockan 14:00 
Onsdagen 15 juni, klockan 14:00 
Onsdagen 19 oktober, klockan 14:00. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enheten ledningsstöd har tagit fram ett förslag på sammanträdesdagar för 
kommunens alla beslutsinstanser för år 2022. 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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Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 22 
Dnr 2021/13    
 
Uppföljning av tillsynsplaner tertial 2 - 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 2 - 2021 - miljöbalken, 

livsmedelslagen, alkohollagen, tobakslagen samt läkemedelslagen 
 
Beslutet skickas till 

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten  
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§ 23 
Dnr 2021/12    
 
Vite enligt ”Taxa för grävtillstånd” antagen av Tierps kommuns 
fullmäktige § 43/2020 , plats Tierp omnejd  
 
Beslut  
Jävsnämden  beslutar 
 
att utfärda vite på 138.000 kr enligt ”Taxa för grävtillstånd § 43/2020” till 
Tierps Energi och Miljö AB 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att gräva på kommunal mark krävs grävtillstånd. I ansökan om 
grävtillstånd i Tierps kommun förbinder sig den sökande till att följa 
kommunens handbok ”Anvisningar för grävning på kommunal mark”. 
Grävanvisningarna har kommit till för att reglera hur, var och av vem schakt 
får ske. Om anvisningarna inte följs så utgår vite enligt kommunens 
fastställda taxa för grävtillstånd. 
 
Beslutsmotivering  
Tierps Energi och Miljö AB har inte följt anvisningarna för de 
sammanställda grävtillstånden, enligt bilaga. Primärt är det att 
sammankallande ej  genomförts samt att grävtillstånd ej varit gällande enligt 
anvisningar.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Anvisningar för grävning på kommunal mark 
 Taxa för grävtillstånd 
 Vite enligt ”Taxa för grävtillstånd” antagen av Tierps kommuns 

fullmäktige § 43/2020 , plats Tierp omnejd -sammanställning av 
viten Tierps Energis och Miljö AB 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Samhällsbyggnad 
 Chef förvaltning och genomförande 
 Gatuingenjör 
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