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Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Jävsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-03-14

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-15

Datum då anslaget tas ned

2018-04-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Paragrafer

1–8

Underskrift
Sara Stråfors
Utdragsbestyrkande

1-8

Beslutande

Peter Staland (C), ordförande
Gert Berlin (S)

Närvarande
tjänstgörande
ersättare

Villy Wahlström (S)
Anders Eklund (M)

Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Mats Wikander (C)

Övriga
närvarande

Henrik Jokijärvi, chef Miljö- och
hälsoskyddsenheten
Anna Persson, chef bygglov
samhällsbyggnadenheten
Sara Stråfors, kommunsekreterare

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§1
Information
Jävsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund

Henrik Jokijärvi, chef Miljö- och hälsoskyddsenheten informerar om
uppföljning av kommunens tillsynsplaner 2017.
_________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§2
Delgivning
Jävsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund

Jävsnämnden delges:
Ärendenummer 2018/4
Handlingsid 2018.1
_________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§3
Dnr JN 2018/5
Anmälan av delegationsbeslut
Jävsnämnden beslutar

att ta anmälan till handlingarna.
Bakgrund

Respektive befattningshavare som fått i uppdrag att fatta beslut enligt
delegationsordning ska anmäla dessa till jävsnämndens nästkommande
sammanträde. Anmälan av fattade beslut enligt föreliggande listor för miljöoch hälsoskyddsärenden samt bygglovsärenden under perioden 2017-11-07
till 2018-03-02.
________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§4
Dnr JN 2018/1
Tillsynsplan 2018-2019 för tillståndsgivning i Tierps kommun
Jävsnämnden beslutar

att anta Tillsynsplan 2018-2019 för tillståndsgivning i Tierps kommun.
Sammanfattning av ärendet

Enligt 9 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) AL 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 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

Tillsynsplan 2018-2019 för Tillståndsgivning i Tierps kommun
Beslutet skickas till

Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§5
Dnr JN 2018/2
Tillsynsplan 2018 - 2020 för Miljö- och hälsoskydd i Tierps
kommun
Jävsnämnden beslutar

att anta behovsutredning och Tillsynsplan 2018 – 2020 för miljö- och
hälsoskydd i Tierps kommun.
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

Tillsynsplan 2018 - 2020 för miljö- och hälsoskydd i Tierps kommun
Beslutet skickas till

Chef Miljö- och hälskoskyddsenheten

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§6
Dnr JN 2018/3
Plan för offentlig livsmedelskontroll 2018 - 2021 i Tierps
kommun
Jävsnämnden beslutar

att anta behovsutredning och Plan för offentlig livsmedelskontroll 2018 2021 i Tierps kommun.
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 2018-2021 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.
Utredning

Kontrollen utförs för närvarande av tre inspektörer, sammanlagt 1,40
årsarbetare). Baserat på tidigare års statistik har varje årsarbetare förväntats
utföra kontroll motsvarande 800 timmar per år. Detta har dock succesivt
ökat och inför år 2018 beräknas varje årsarbetare utföra kontroll
motsvarande 960 timmar, vilket är det mått som SKL normalt använder som
”normalvärde”.
Beslutsunderlag

Plan för offentlig livsmedelskontroll 2018-2021 i Tierps kommun
Beslutet skickas till

Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§7
Dnr EDP 2017/2130
Byggsanktionsavgift på fastigheten Halls 1:34
Jävsnämnden beslutar

att byggsanktionsavgift för installation av hiss utan startbesked tas ut med
stöd av 11 kap 51 § plan och bygglagen (2010:900),
att byggsanktionsavgiften bestäms till 11 375 kr enligt 11 kap 52 § PBL.
beslutsmotivering

För att installera eller väsentligt utföra en ändring av hiss krävs enligt 6 kap
5 § punkt 4 plan- och byggförordningen en anmälan enligt PBL och ett
starbesked innan installation. Rättelse i detta fall är att hissen avlägsnas helt
och hållet. Sökande avser inte göra rättelse utan önskar behålla
installationen och är beredd att för detta betala sanktionsavgift.
Bakgrund
Sökanden har installerat en trapphiss utan startbesked eller anmälan enligt
PBL. Sökande inkom med anmälan i efterhand 2017-12-13 med ett
besiktningsbevis avseende godkänd installationsbesiktning av hissen
utfärdat 2017-07-24. Startbesked har beviljats i efterhand enligt ansökan.
Beslutsunderlag

Ansökan, situationsplan
Besiktningsbevis godkänd installationsbesiktning
Handläggarens yttrande
Bilaga nr 1
Beslut skickas till

Sökanden:
Individ- och familjeomsorgen
Handläggare för bostadsanpassningen Tierp
Bilagor vid expediering

Besvärshänvisning
Bilaga nr 1

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§8
Extra sammanträde våren 2018
Jävsnämnden beslutar

att ett extra sammanträde bokas in måndagen den 9 april kl 13.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

