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Jävsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

1(16) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-04 

 

 

  
 

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden lokal Utsikten, torsdagen 4 oktober 2018 kl 08.30 – 

09.30 

 
Beslutande ledamöter Gunnar Johansson (S), ordförande 

Sandra Bergström (M), ersätter Eva-Britt Ekberg (S) 

Roland Nordin, (M) 

  

Övriga närvarande Monica Säfström, bygg och miljöchef 

Thomas Bryggare, byggnadsinspektör 

Cristina Hjorth Fresk, nämndsekreterare 

Justerare Roland Nordin 

Justeringens plats och 

tid Samhällsbyggnadsförvaltningen 10 oktober 2018  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer § 32-43 

 Cristina Hjorth Fresk  

 Ordförande 

  

 Gunnar Johansson  

 Justerare 

  

 Roland Nordin  

 

 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Jävsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-10-04 

Datum då anslaget sätts 

upp 2018-10-10 

Datum då anslaget tas 

ned 2018-11-01 

Förvaringsplats för 

protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Underskrift 

  

 Cristina Hjorth Fresk  
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Ärendelista 

§ 32 Val av justerare 3 
 

§ 33 Godkännande av ärendelista 4 
 

§ 34 Delegationsbeslut 5 
 

§ 35 Dnr 947/2018-ADM  

 Utnämning av dataskyddsombud för jävsnämnden 7 
 

§ 36 Dnr 929/2018-ADM  

 Revidering av delegationsordning för jävsnämnden 8 
 

§ 37 Dnr 949/2018-ADM  

 Information om delårsrapport för jävsnämnden 9 
 

§ 38 Dnr 485/2018-ADM  

 Information/redovisning av genomförd kontroll enligt bygg- och miljö- 

 avdelningens tillsynsplan tertial 2, 2018 10 
 

§ 39 Dnr 855/2018-BLA  

 Sangis 1:15, information om bygglov och strandskyddsdispens för pump- 

 station och avlopp 12 
 

§ 40 Dnr 931/2018-ADM  

 Sammanträdesdagar för jävsnämnden 2019 13 
 

§ 41 Information om taxa för prövning av tillsyn inom miljöbalkens område   

 2019 14 
 

§ 42 Information om taxa för offentlig kontroll av livsmedel 2019 15 
 

§ 43 Ordföranden informerar 16 
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§ 32  

Val av justerare 

Jävsnämndens beslut 

Nämnden väljer Roland Nordin (M) att tillsammans med ordförande 

justera protokollet. 
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§ 33   

Godkännande av ärendelista 

Jävsnämndens beslut 

Nämnden godkänner ärendelistan 

 

 



 

Jävsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

5(16) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-04 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 34   

Delegationsbeslut 

Jävsnämndens beslut 

Jävsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningens personal och nämndens ordförande har med stöd av 6 

kapitlet 37 § kommunallagen och delegationsordning fattat beslut i 

följande ärenden; 

 

Ärendehandläggning m m 

Beslut enligt 12.1a, Avge yttrande med anledning av remiss 

1. Yttrande till länsstyrelsen om uppföljning av revision av den lokala 

livsmedelskontrollen, 957/2016-LÖV 

Bygglov 

Beslut enligt P1, Beslut om bygglov inom ramen för de föreskrifter som 

anges i plan- och bygglagen, PBL 9:30 - 9:32   

2. Björnsbacken 5, 565/2018-BLB 

3. Lyran 8, 398/2018-BLI 

Rivningslov 

Beslut enligt P2, Beslut om rivningslov inom ramen för de föreskrifter 

som anges i PBL 9:34 

4. Tor 4, 557/2018-BLR 

Marklov 

Beslut enligt P3, Beslut om marklov inom ramen för föreskrifterna i PBL 9:35 

5. Näsbyn 28:6, 432/2018-BLM 

Startbesked 

Beslut enligt P14, Med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas 

6. Björnsbacken 5, 270/2018-BLB 

7. Lyran 8, 398/2018-BLI 

8. Studenten 1, 276/2018-BLB 

9. Tor 4, 557/2018-BLR 

Start- och slutbesked 

Beslut enligt P14, Med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas 

och P 18, Beslut om slutbesked respektive interimistiskt slutbesked 

enligt PBL 10:34-37 

10. Björnsbacken 5, 565/2018-BLB 

11. Näsbyn 28:6, 432/2018-BLM 
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Slutbesked 

Beslut enligt P18, Beslut om slutbesked respektive interimistiskt slut-

besked enligt PBL 10:34-37 

12. Kalix 9:150, 1055/2017-BLA 

Miljöfarlig verksamhet 

Beslut enligt M1, Avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

13. Näsbyn 28:6, klassning av miljöfarlig verksamhet, avfallsdeponin, 

212/2018-MPA 

14. Näsbyn 28:6, klassning av miljöfarlig verksamhet, slamfrysbädd, 

203/2018-MPA 

15. Rolfs 8:2, klassning av miljöfarlig verksamhet, mellanlagring av 

icke-farligt avfall, 211/2018-MPA 

Köldmedia 

Beslut enligt M1, Avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

16. Kalix 4:32, Furuhedsskolan, 587/2018-MPA 

17. Kalix 7:27, Sport City, 586/2018-MPA 

18. Näsbyn 28:3, naturbruksgymnasium, 590/2018-MPA 

19. Risön 6:15, Risö skola, 588/2018-MPA 

20. Svalan 1, Rönngården, 520/2018-MPA 

21. Töre 26:2, Töreskolan, 589/2018-MPA 
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§ 35 Diarienr 947/2018-ADM 

Utnämning av dataskyddsombud för jävsnämnden 

Jävsnämndens beslut 

Jävsnämnden utnämner utredare Thomas Johansson till dataskydds-

ombud för jävsnämnden. 

 

Beskrivning av ärendet 

Dataskyddsförordningen ersatte personuppgiftslagen (PUL) 25 maj 2018. 

De nya reglerna började gälla direkt utan någon övergångsperiod. Reglerna 

om dataskyddsombud (på engelska Data Protection Officer, DPO) finns i 

artiklarna 37-39 i dataskyddsförordningen. Rollen som dataskyddsombud är 

inte densamma som personuppgiftsombud i nuvarande PUL. En av de 

största förändringarna med de nya reglerna är att ombudets kontrollerande 

och rådgivande funktion för organisationen renodlas. Organisationen måste 

självständigt bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av data-

skyddsombudet. Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i 

organisationen och ska rapportera till organisationens ledning.  

 

Dataskyddsombudet ska fungera som intern rådgivare samt ha en över-

vakande roll och följa upp att regelverket följs av den personuppgifts-

ansvariga organisationen.  

 

Det är varje självständig nämnd, som är personuppgiftsansvarig för 

behandlingar av personuppgifter inom sitt verksamhetsområde, som 

ansvarar för att utnämna ett dataskyddsombud. I en kommun kan ett 

gemensamt ombud utnämnas för samtliga nämnder. 

 

Jävsnämnden behöver därmed utnämna ett dataskyddsombud. Med 

anledning att Kalix kommun planerar att införa ett gemensamt data-

skyddsombud genom utredare Thomas Johansson kan jävsnämnden 

utnämna Thomas Johansson.  

 

Den personuppgiftsansvarige ska offentliggöra dataskyddsombudets 

kontaktuppgifter och meddela dessa till Datainspektionen som är 

tillsynsmyndighet. En anmälan skickas in till Datainspektionen om 

jävsnämnden utnämner föreslaget dataskyddsombud.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 26 september 2018 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Datainspektionen 

Thomas Johansson 
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§ 36 Diarienr 929/2018-ADM 

Revidering av delegationsordning för jävsnämnden 

Jävsnämndens beslut 

Jävsnämnden antar justering av punkt 12.4 – 12.6, 13.1 samt P1 I).  

 
12.4 Avvisa för sent inkommen 

överklagande 
Förvaltningschef eller 
chef inom resp. 

ansvarsområde 

FL 45§ 
 

12.5 Överlämna överklagande till 
överprövandeinstans  

Förvaltningschef eller 
chef inom resp. 
ansvarsområde 

FL 46§ 

12.6 Ändra överklagat beslut eller 
föreläggande 

Förvaltningschef eller 
chef inom resp. 
ansvarsområde 

FL 38§ första och 
andra stycket  

 
13.0 Personuppgiftsansvar   

13.1 Undertecknande av 
personuppgiftsbiträdesavtal 

Ordförande 
 

 

 
P1 I) Nybyggnad eller väsentlig 

ändring av upplag eller material-
gårdar (p2) fasta cisterner med en 
största volym av 20 m³ (p4), 
radio- eller telemaster eller torn 

(p5), murar och plank (p7), 
parkeringsplatser utomhus (p8) 
samt transformatorstation (p10) 

 

Handläggare PBL 9 kap 8§ första 
stycket 1 och 16 kap 
7§ samt PBF 6 kap  
1-2§§ 

 

Sammanfattning av ärendet 

Behov av justering gällande punkt 12.4 – 12.6, 13.1 samt P1 I) i 

jävsnämndens delegationsordning föreligger 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 25 september 2018 
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§ 37  Diarienr 949/2018-ADM 

Information om delårsrapport för jävsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Bygg och miljöchefen Monica Säfström informerar om jävsnämndens 

resultat för perioden januari – augusti 2018. Nämnden visar ett negativt 

resultat mot budget för delåret januari – augusti 2018 med -11,8 tkr, 

som beror på extra insatta nämnder under våren 2018. 
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§ 38 Diarienr 485/2018-ADM  

Information/redovisning av genomförd kontroll enligt 
bygg- och miljöavdelningens tillsynsplan tertial 2 

2018 

Sammanfattning av ärendet 

Bygg- och miljöavdelningens avrapportering enligt antagen tillsynsplan. 

I enlighet med verksamhetens verksamhetsplan samt krav från läns-

styrelsen vid gjord livsmedelsrevision 2016 ska bygg- och miljö-

avdelningen redovisa genomförda kontroller en gång per tertial till 

samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden.  

 

Sammanställning över planerade kontroller/aktiviteter enligt gällande 

tillsynsplan 2018-2020 samt utförda kontroller/aktiviteter för andra 

tertialet 2018. Det som är gråmarkerad är kontroller gjorda tertial 1. 

Tillsynsområde Planerat antal  Utförda antal Differens  

T1 T2 T1 T2  

Livsmedel      

Offentlig kontroll 45 27 38 32 5 

Extra offentlig 

kontroll 

  5 -  

Receptfria 

läkemedel 

- 10 - 10  

Hälsoskydd      

Skolor/Förskolor 17 - 17 -  

Tillsyn solarier 1 - 1 -  

Strandbad - 7 - 7 - 

Miljö      

Tillsyn 6 13 3 16 - 

Miljö 

Totalt har det kommit in 87 stycken års- och miljörapporter, 81 rapporter 

är granskade. 

Bygg 

Sammanställning över antal beviljade lov och anmälningspliktiga 

åtgärder för tertial 1, 2018 som är tagna på delegation. 

Bygg Antal (delegationsbeslut) 

T1 T2 

Lovprövning 44 st 74 

Anmälningspliktiga åtgärder 20 st 36 
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Handläggningstiden för bygglovsprövningar för tertial 2 ligger på ca 5 

veckor i snitt. Som längst 10 veckor och kortast mindre än 1 vecka. Det 

är från när ärendena är kompletta. 

 

Övrigt 

Om inget oförutsett inträffar så bör avdelningens tillsynsplaner inom 

alkohol, livsmedel, miljö- och hälsoskydd samt bygg för 2018 kunna 

uppnås. 

 

Totalt har 862 ärenden och 4 788 handlingar registrerats in under  

tertial l och 2. 
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§ 39 Diarienr 855/2018-BLA  

Sangis 1:15, information om bygglov och 
strandskyddsdispens för pumpstation och avlopp 

Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsinspektör Thomas Bryggare informerar och beskriver kortfattat 

om ärendets speciella karaktär och historik samt hur långt man kommit i 

handläggningen i ärendet pumphus på fastigheten Sangis 1:15. 

 

Om inget speciellt framkommer under handläggningen så bedömer 

byggnadsinspektören att ett beslut i ärendet kan tas på delegation av 

byggnadsinspektören eller som ett brådskande ärende av ordförande. 
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§ 40 Diarienr 931/2018-ADM  

Sammanträdesdagar för jävsnämnden 2019 

Jävsnämndens beslut 

Jävsnämnden beslutar godkänna berednings- och sammanträdesdatum 

enligt nedan för nämndens möten år 2019. 

 

Beskrivning av ärendet 

Förslag till berednings- och sammanträdesdatum för jävsnämnden för år 

2019: 

 

Beredning  Nämnd 

13 februari 21 februari 

5 juni 13 juni  

2 oktober 10 oktober 

 

Beredningen med nämndens ordförande sker på onsdagar med start  

kl 9.45 i förvaltningsbyggnaden, lokal Oasen 

 

Nämndens sammanträden sker på torsdagar och startar kl 08.30 i 

förvaltningsbyggnaden, lokal Utsikten. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 25 september 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunkansliet 
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§ 41   

Information om taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Chefen för bygg och miljö informerar att nämnden får höja miljö- och 

livsmedelstaxorna för varje kalenderår (avgiftsår), de antagna avgifterna 

och timavgifterna, med den procentsats för det innevarande kalenderåret 

i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som årligen tillhandahålls av 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 
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§ 42   

Information om taxa för offentlig kontroll av livsmedel 
2018 

Sammanfattning av ärendet 

Chefen för bygg och miljö informerar att nämnden får höja miljö- och 

livsmedelstaxorna för varje kalenderår (avgiftsår), de antagna avgifterna 

och timavgifterna, med den procentsats för det innevarande kalenderåret 

i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som årligen tillhandahålls av 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 
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§ 43   

Ordföranden informerar 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden Gunnar Johansson (S) hade inget att informera om men 

passar på att tacka alla ledamöter, ersättare och personal för den 

gångna mandatperioden. 

 

 

 


