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§ 31   

Val av justerare 
Jävsnämndens beslut 
Nämnden väljer Roland Nordin (M) att tillsammans med ordförande 
justera protokollet. 
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§ 32   

Godkännande av ärendelista 
Jävsnämndens beslut 
Nämnden godkänner ärendelistan.      
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§ 33   

Delegationsbeslut 
Jävsnämndens beslut 
Nämnden 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; 
 
Brådskande ärenden 
Beslut enligt 10.1, beslut i brådskande ärenden 
1. Yttrande över Rapport tillfällig beredning, målbild –  framtida politisk 

organisation, 2021-896-ADM 

Bygglov 
Beslut enligt P1, beslut om bygglov inom ramen för de föreskrifter som anges 
i plan- och bygglagen, PBL 9:30-9:32   
2. Rolfs 8:2, nybyggnad av klubblokal/föreningslokal, 2021-587-BLB 

Bygglov, startbesked och slutbesked 
Beslut enligt P1, bygglov inom ramen för de föreskrifter som anges i plan- och 
bygglagen, PBL 9:30-9:32 och beslut enligt P14, med startbesked godkänna 
att en åtgärd får påbörjas och P18, beslut om slutbesked respektive interimis-
tiskt slutbesked enligt PBL 10:34-37 
3. Ytterbyn 33:2, nybyggnad förrådsbyggnad, 2021-769-BLI 

Startbesked 
Beslut enligt P14, med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas 
4. Björknäs 1:41, nybyggnad ridhus och stall, 2021-342-BLA 
5. Rolfs 8:2, rivningslov för klubblokal, 2021-679-BLR 
6. Rolfs 8:2, nybyggnad klubblokal/föreningslokal, 2021-587-BLB 

Avgifter 
Beslut enligt P27, beslut om avgifter i enskilda ärenden med tillämpning av 
kommunens plan- och bygglovtaxa 
7. Rolfs 8:2, nybyggnad av klubblokal/föreningslokal, 2021-587-BLB 

Miljöfarlig verksamhet 
Beslut enligt M26, anmälan och tillstånd inom vattenskyddsområde och M1, 
avgifter för prövning och tillsyn enligt och tillsyn enligt miljöbalken 
8. Kalix-Kälsjärvs vattenskyddsområde, nedgrävning av kabel i mark och 

borrning av kabel under väg respektive dike, 2021-857-MPA 
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Köldmedierapporter 
Beslut enligt M1, avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
9. Näsbyn 28:3, Kalix Naturbruksgymnasium, 2021-335-MPA 
10. Svalan 1, Rönngården, 2021-334-MPA 

Livsmedel 
Beslut enligt L.1.4, beslut avseende registrering av livsmedelsanläggning och 
punkt L.3.2, beslut om avgift för registrering 
11. Ytterbyn 33:2, förskolan Ekan, 2021-943-LPA 

Beslut enligt L.1.1, beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite 
som behövs för efterlevnaden av livsmedelslagen, lagen om animaliska bi-
produkter och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagarna, de EU och 
EG bestämmelser som kompletteras av lagen samt de beslut som meddelats 
med stöd EU och EG-bestämmelserna 
12. Lyran 8, Centrumskolan, föreläggande att vidta åtgärder,  

2021-1013-LTS 

Beslut enligt L.3.1, besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av 
livsmedelsföretag samt om årlig kontrollavgift 
13. Rörbäck 1:2, 2021-824-LPA 
_____ 
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§ 34 Dnr 2021-1085-ADM  

Revidering av delegationsordning för jävsnämnden 
Jävsnämndens beslut 
Nämnden antar följande ändringar i delegationsordningen:  
 Tillägg av punkterna L.3.2, L.4.8 och R1.13 
 Ändring av punkterna L.1.5, L.16, L3, L.3.1, L.3.2, L.3.4-L.3.7, L.6 och 

R1.13-R1.16 
 Samt att punkt L.3.3 tas bort. 

 
   

Ärende Delegat Noteringar 
 

Livsmedelsområdet m.m. 
L.1.5 
 
 
 

Besluta att ta hand om en vara 
samt – om förutsättningar för 
det föreligger – att låta förstöra 
varan på ägarens bekostnad. om 
varans värde kan antas under-
stiga 10 000 kronor 

 
Handläggare 

24 § 
första och andra 
styckena LL, 34 § LF 

L.16 Besluta om sanktionsavgift inom 
nämndens kontrollområde 
Besluta om sanktionsavgift ska 
betalas av den som påbörjar en 
verksamhet som är registrerings-
pliktig utan att någon anmälan 
om registrering har gjorts, eller 
brister när det gäller att uppfylla 
krav på journalföring eller annan 
dokumentation 

Handläggare 30 c § LL och 39 a – 39 i 
LF 

L.3 Förordningen (2006:1166) 
(2021:176) om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel 
och vissa jordbruksprodukter  

  

L.3.1 
 

Besluta om risk- och 
erfarenhetsklassificering av 
livsmedelsföretag samt om årlig 
kontrollavgift 

Handläggare 3 - 6 §§ SFS 2006:1166 
Övergångsbestämmelser 
SFS 2021:176 
Kommunens taxa 

L.3.2 Besluta om kontrollavgift för 
offentlig kontroll och sådan 
annan offentlig kontroll som 
hänger samman med kontrollen 
efter det att kontrollen har 
utförts 

Handläggare 7 § SFS 2021:176 

L.3.2 
L3.3 

Beslut om avgift för registrering Handläggare 13-14 §§ SFS 2006:1166 
11 § SFS 2021:176 

L.3.3 Besluta om att sätta ned eller 
efterskänka avgiften 

Bygg- och miljöchef 11 § SFS 2006:1166  
Kommunens taxa 
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Ärende Delegat 
 

Noteringar 

L.3.4 Besluta om avgift för kostnader för 
offentlig kontroll som utförs efter 
klagomål och som är nödvändig för 
att undersöka den påstådda bristen 
samt för kostnader för annan 
offentlig verksamhet som hänger 
samman med sådan kontroll 

Handläggare 
 

11 § SFS 2006:1166 
8 § SFS 2021:176 

L.3.5 Besluta om avgift för offentlig 
kontroll som ursprungligen inte var 
planerad och blivit nödvändig efter 
det att bristande efterlevnad 
påvisats samt ta ut avgift för 
kostnader för annan offentlig 
verksamhet som hänger samman 
med sådan kontroll.  

Handläggare 11 a §  SFS 2006:1166 
9 § SFS 2021:176 

L.3.6 Besluta om att sätta ned eller 
efterskänka avgiften helt eller 
delvis. 
Besluta om att minska beloppet för 
avgiften under de förutsättningar 
som anges i artikel 79.3 i (EU) 
2017/625. 

Handläggare 
Bygg- och 
miljöchef 

12 a §  1 st SFS 
2006:1166 
18 § SFS 2021:176 

L.3.7 Besluta om att avgift i ett enskilt fall 
inte ska tas ut om beloppet är så 
lågt att ett uttag skulle vara 
oekonomiskt med hänsyn till 
kostnaderna för uttaget och de 
totala förväntade inkomsterna från 
avgiften 

Handläggare 12 a §  2 st SFS 
2006:1166 
18 § SFS 2021:176 2 st 

L.4.8 Besluta att förordna att ett beslut 
ska gälla omedelbart även om det 
överklagas 

Handläggare 33 § LFAB 

L.6 
 

Livsmedelsverkets föreskrifter 
om dricksvatten (LIVSFS 
2005:10 2001:30) 

  

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
R1.13 Besluta i tillståndsärenden hantering 

brandfarliga och explosiva varor 
Utsedda 
tjänstemän 

§ 17 andra stycket och  
§ 18 andra stycket LBE 

R1.1314 Besluta om återkallning av tillstånd  
 

Räddningschef § 20 LBE 

R1.1415 Utse för ändamålet lämpliga 
tillsynsförrättare med rätt att 
utfärda föreläggande och förbud i 
tillsynsärenden  
 

Räddningschef § 25 första stycket LBE 

R1.1516 Utfärda föreläggande och förbud i 
tillsynsärenden  

Utsedda 
tillsynsförrättare 

§ 25 första stycket LBE 

R1.1617 Remissvar till Länsstyrelsen rörande 
tillstånd att bedriva vårdhem, 
barnstugor m.m. 
 

Utsedda 
tillsynsförrättare 
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Beskrivning av ärendet 
Jävsnämnden beslutade 20 juni 2020, om ändringar i delegationsordningen 
för jävsnämnden. Behov av justeringar finns. Följande ändringar i delega-
tionsordningen behöver göras: 
 Tillägg av punkterna L.3.2, L.4.8 och R1.13 
 Ändring av punkterna L.1.5, L.16, L3, L.3.1, L.3.2, L.3.4-L.3.7, L.6 och 

R1.13-R1.16 
 Samt att punkt L.3.3 tas bort. 
      
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 17 november 2021 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Bygg- och miljöavdelningen      
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§ 35 Dnr 2021-517-ADM  

Redovisning av genomförd kontroll enligt bygg- och 
miljöavdelningens tillsynsplan tertial 2  
Jävsnämndens beslut 
Nämnden lägger redovisningen till handlingarna.      
 
Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljöavdelningens avrapportering enligt antagen tillsynsplan. I enlig-
het med verksamhetsplanen samt krav från länsstyrelsen vid gjord livsmedels-
revision 2016 ska bygg- och miljöavdelningen redovisa genomförda kontroll en 
gång per tertial till samhällsbyggnads- och jävsnämnden.  
 
Sammanställning över planerade kontroller/aktiviteter enligt gällande tillsyns-
plan 2021-2023 samt utförda kontroller/aktiviteter för tertial 2, 2021. Det som 
är gråmarkerad är planerade och gjorda kontroller/aktiviteter för tertial 1. 

Tillsynsområde Planerat antal Utförda antal Differens 
 T1 T2 T3 2021 T1 T2 T3  
Livsmedel 
Offentliga kontroller 23 53 17 93 23 35  -18 
Nyregistrerade         
Vattenverk - 8  8 - 6  -2 
Extra offentliga 
kontroller 

-    - 1   

Serveringstillstånd 
Inre tillsyn 17    16   -1 
Yttre tillsyn  9 8   11  +2 
Folköl   13      
Folköl kontrollköp  13    13   
Tobakstillstånd 
Inre tillsyn 16    16    
Yttre tillsyn  8 8   0  -8 
Hälsoskydd 
Skolor/förskolor 10   10 1 3  -6 
Tillsyn solarier   1 1     
Strandbad  7  7  7   
Bassängbad 1    1    
Stickande, skärande  4 5 9    -4 
Vattenmyndighetens 
program 

Annonsering  Annonsering  

Kemikalier 
Kemikalier i förskolan 10    1 3  -6 
Miljö 
Tillsyn 7 26 17 50 19 13  -1 

 
Rapporter 
Totalt har det kommit in 94 års-, miljö- och köldmedierapporter 2021. 18 av 
19 restaurangrapporter har kommit in. Alla rapporter förutom 5 är granskade. 
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Bygg 
Sammanställning över antal beviljade lov och anmälningspliktiga åtgärder för 
tertial 2, 2021. Det som är gråmarkerat är för tertial 1, 2021. 
 
 Antal 

T1 T2 T3 
Lovprövning 53 69  
Anmälningspliktiga åtgärder 25 39  

 
Ett bygglov var inom LIS-område. Handläggningstiden för bygglovsprövningar 
för tertial 2 ligger på ca 4 veckor i snitt. Ett ärende mer än 10 veckor och 
kortast mindre än 1 vecka. Det är från när ärendena är kompletta. 
 
Övrigt 
På grund av pandemin, Covid-19, har avdelning gjort smittskyddskontroller, 
under tertial 1 och 2, att livsmedelsverksamheter följer Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta.  
 
Exempel på projekt som avdelningen gjort under tertial 2: 
Åtgärder enligt vattenmyndighetens åtgärdsprogram 
 Annonsering , rött, gult, grönt avlopp 

Utskick/hemsidan, Facebook informationsmaterial  
 om nya regler avfall inrapportering till NV 

Inventering sk U-objekt  
 Fordonservice, verkstäder, lackering, avfallshanterare 
 
Kontrollskulderna från 2020 har arbetats bort. 
 
Totalt har 808 ärenden och 5 004 handlingar registrerats in under tertial  
1 och 2, 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 20 september 2021 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Akten      
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§ 36 Dnr 2021-1024-ADM  

Höjning av miljö- och plans taxor med prisindex för 
kommunal verksamhet 
Jävsnämndens beslut 
Nämnden fastställer höjning av timtaxorna för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område, offentligkontroll inom livsmedelslagstiftningen och  
plantaxan med 1,7 %. 
      
Beskrivning av ärendet 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram ett prisindex för kom-
munal verksamhet (PKV) som är avsett att användas för kommunerna som 
underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. 
SKR publicerar löpande ett prisindex över kommunernas kostnadsutveckling. 
Det är detta prisindex som används i SKR:s egna beräkningar och beskrivning 
av sektorns kostnadsutveckling. PKV tas fram genom att priserna för löner, 
material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. 
PKV uppdateras vid varje ny skatteunderlagsprognos.  
 
SKR rekommenderar att det index som ska användas är eftersläpande för att 
åstadkomma bättre exakthet. Om kommunen under hösten 2021 vill göra en 
indexuppräkning som ska gälla under 2022, ska därför indexvärdet för 2020 
användas.  
 
Tabell 1 Prisindex kommunal verksamhet      
PKV 2018 2019 2020 2021 
Personalkostnad 3,3 2,7 2,1 2,4 
Övrig förbrukning 2,9 2,3 0,8 2,4 
Prisindex kommunal verksamhet 3,2% 2,7% 1,7% 2,4 

 
Enligt beslut i kommunfullmäktige har jävsnämnden möjlighet att räkna upp 
sina timtaxor med PKV.  
 
För att kompensera för 2022 års förväntade pris- och lönekostnadsökningar 
föreslår förvaltningen att timtaxorna höjs med gällande PKV, som är 1,7 pro-
cent (2020 års värde enligt tabell 1).  
 
Det innebär att timtaxan för nämndens verksamhet enligt miljöbalken höjs 
från 986 kronor till 1 003 kronor. För nämndens verksamhet enligt livs-
medelslagen höjs timtaxan från 1 209 kronor till 1 230 kronor och taxan för 
registrering och extra offentlig kontroll ökar från 986 kronor till 1 003 kronor. 
För nämndens verksamhet enligt plantaxan höjs timtaxan från 900 kronor till 
915 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 11 november 2021 
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Protokollsutdrag skickas till 
Bygg- och miljöavdelningen 
Planavdelningen      
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§ 37 Dnr 2021-1066-ADM  

Sammanträdesdagar 2022 för jävsnämnden 
Jävsnämndens beslut 
Nämnden godkänner berednings- och sammanträdesdatum enligt nedan för 
nämndens möten år 2022.  
      
Beskrivning av ärendet 
Förslag till berednings- och sammanträdesdatum för jävsnämnden för år 2022:      
 
Beredning Nämnd 
9 februari 24 februari 
1 juni 16 juni 
31 augusti 15 september 
23 november 8 december 

 
Beredningen med nämndens ordförande sker på onsdagar, startar kl. 9.45 i 
förvaltningsbyggnaden, lokal Opalen f.d. Oasen. 
  
Nämndens sammanträden sker på torsdagar, startar kl. 08.30 i förvaltnings-
byggnaden, lokal Gnejsen f.d. Utsikten. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 11 november 2021 
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§ 38   

Ordförande informerar 
Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljöchefen informerar om det preliminära positiva resultatet av 
Nöjdkundindex (NKI) rankningen över myndighetsområdena brandskydd, 
bygglov, livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskydd för Kalix kommun.      
 
      
 
 


