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§1

Godkännande av ärendelista
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och godkänner ärendelistan.
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§2

Dnr 122/14-RÄADM

Tillsynsplan för räddningstjänsten 2014
Beslut
Jävsnämnden antar räddningstjänstens förslag till tillsynsplan att gälla för år 2014.
Beskrivning av ärendet
Tillsynen över att den enskilde efterlever lagen om skydd mot olyckor 2003:778 och lagen
om brandfarliga och explosiva varor 2010:1011 skall utövas av kommunen och i detta fall
jävsnämnden och i förekommande fall samhällsbyggnadsnämnden i Kalix kommun. Jävsnämnden har valt att nämnda tillsynsverksamheten inom kommunen skall utföras av räddningstjänsten och hos de av räddningschefen delegerade tillsynsförrättare.
Vid tillsynen skall en bedömning göras om en anläggning och dess verksamhet följer de
krav som respektive lag ställer. Vid bedömningen skall ”totala skyddet” vara inom ramarna
för lagen, det organisatoriska och tekniska skyddet skall tillsammans eller var för sig skapa
en säker miljö för människor, egendom och miljö. Skälighetsprincipen skall beaktas vid tillsynen, och nivån för vad som är skäligt skall bedömas av den enskilde anläggningsägaren
eller verksamhetsutövaren och av myndigheten som utövar tillsynen, där myndighetsutövaren gör den slutgiltiga bedömningen. Stor vikt bör läggas på att myndighetsutövare tillsammans med ägare eller innehavare kommer fram till vad som är ”skäligt brandskydd” för
varje enskild anläggning eller verksamhet.
För 2014 har räddningstjänsten upprättat ett förslag på en tillsynsplan och räddningschefen föreslår att jävsnämnden antar planen att gälla för 2014.
Tillsynstyper
- Behovsprövad tillsyn
Genomförs mot anläggningar och verksamheter som enligt lag är skyldig att redovisa sitt
brandskydd och brandskyddsarbete med en skriftlig redogörelse som lämnas in till kommunen efter begäran eller enligt fastlagda frister.
- Tematillsyn
Genomförs mot anläggningar och verksamheter som ur ett nationellt, regionalt och lokalt
perspektiv är aktuellt.
- Händelsebaserad tillsyn
Genomförs när något aktualiserats, inträffad händelse, tips från allmänhet eller på annat
sätt påtalat behov.
- Annan tillsyn
Genomförs oanmält och när så är möjligt med andra myndigheter och tillståndsgivare.
- Regelbunden tillsyn
Genomförs mot anläggningar och verksamheter där tillsynsintervallen är fristad på något
sätt.
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Tillsynsplan 2014 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
- Behovsprövad tillsyn
Antal:32
Genomförs som oanmälda detaljtillsyner.
- Tematillsyn
Antal: Inga planerade.
- Händelsebaserad tillsyn
Genomförs vid behov.
- Annan tillsyn
Antal: Inga planerade.
Tillsynsplan 2014 Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
- Regelbunden tillsyn
Antal:10
Genomförs med besök på plats.
- Händelsebaserad tillsyn
Genomförs vid behov.
- Annan tillsyn
Antal: Inga planerade.

Övriga upplysningar
I ärendet föreligger samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 122/14-RÄADM
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§3

Dnr 123/14-ADM

Tillsynsplanering inom livsmedels- och miljöområdet m m för år
2014
Beslut
Jävsnämnden antar bygg- och miljöavdelningens förslag till tillsynsplan inom livsmedelsoch miljöområdet m m för år 2014 med de förslag till bort- och nedprioriteringar av olika
ämnesområden som ges.
Tillsynsplanen inkluderar kontrollplan enligt livsmedelslagstiftningen.
Sammanfattning
Enligt förordningen om tillsyn enligt miljöbalken ska tillsynsmyndigheten, d v s nämnden, för varje verksamhetsår upprätta en tillsynsplan för hur tillsynsarbetet ska bedrivas samt regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten.
Enligt förordning om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden
av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EG) nr 882/2004 och enligt Livsmedelsverkets vägledning om offentlig kontroll
av livsmedel, ska tillsynsmyndigheten upprätta en kontrollplan för den årliga kontrollverksamheten inom livsmedel.
Tillsynen baseras på en utredning om tillsynsbehovet inom respektive ansvarsområde
och de register som förs över de verksamheter som fordrar återkommande tillsyn.
I ärendet föreligger bygg- och miljöavdelningens förslag till tillsynsplan inom livsmedelsoch miljö området för år 2014 utifrån dagens begränsade resurser i förhållande till det arbete nämnden har ansvar för. Den nu aktuella tillsynsplanen som avser såväl samhällsbyggnadsnämndens som jävsnämndens verksamheter har fokuserat på att fördela tillsynstimmarna så att tillsynsobjekt med fasta årsavgifter i första hand prioriteras oavsett
ämnesområde.
Den tillsyn som föreslås är återigen hårt prioriterad och i stort sett antingen händelsestyrd efter inkommande anmälningar och ansökningar av diverse slag eller sker till
de objekt som betalar en fast tillsyns-/kontrollavgift sammantaget med den administrativa/gemensamma tiden ger ett totalt behov av 5954 timmar. Viss tid måste också
läggas på att hålla hemsidan och informationsmaterial m m aktuella. Ett absolut minimum för dessa arbeten har beräknats till ca 350 timmar.
I tillsynsplanen redovisas också behov på ytterligare ca 2150 timmar inom miljöområdet som inte kan tillgodoses med nuvarande resurser. Här kan nämnas miljöövervakning, miljötillsyn inom s k U-verksamheter, strandskyddstillsyn inkl div naturvårdsfrågor, allmän kemikalietillsyn, miljöstrategiskt arbete, miljömålsarbete, arbete
med förorenade områden, klimatanpassningsfrågor, utarbetande/utveck-lande av ytterligare informationsmaterial, hemsida m m .
Totalt saknas således ca 2150 timmar inom miljöinspektörernas arbetsområden.
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Övriga upplysningar
I ärendet föreligger samhällsbyggnadsförvaltningens förslag på tillsynsplan inom miljöoch livsmedelsområde för år 2014. Tillsynsplanen inkluderar både samhällsbyggnadsnämndens och jävsnämndens ansvarsområden.
Protokollsutdrag till;
Länsstyrelsen, veterinär- och rättsenheten
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§4

Dnr 124/14-ADM

Tillsynsplanering inom plan- och bygglagens område 2014
Beslut
Jävsnämnden antar bygg- och miljöavdelningens förslag till tillsynsplan inom plan- och
bygglagstiftningens område m m för år 2014 med de förslag till nedprioriteringar av olika
ämnesområden som ges.
Sammanfattning
För varje verksamhetsår bör en tillsynsplan finnas upprättad för hur tillsynsarbetet skall
bedrivas samt regelbundet följas upp och utvärderas.
Tillsynsplanen baseras på en utredning om tillsynsbehovet inom respektive ansvarsområde och de register som förs över verksamheten som fordrar återkommande tillsyn. En
ny plan- och bygglag trädde i kraft 2 maj 2011 och kan konstateras ha resulterat i ytterligare resursbehov, såväl administrativt som i form av fler platsbesök etc.
Totalt saknas drygt 1000 timmar inom byggnadsinspektörernas arbetsområden.
Då kommunerna har en lagstadgad skyldighet att arbeta med de aktuella verksamhetsområdena måste det också vara nämndens målsättning att arbeta för att behov och resurser på sikt ska vara i balans.
Övriga upplysningar
I ärendet föreligger samhällsbyggnadsförvaltningens förslag på tillsynsplan inom planoch bygglagens område för år 2014. Tillsynsplanen inkluderar både samhällsbyggnadsnämndens och jävsnämndens ansvarsområden.
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§5

Dnr 841/12-MPA

Revidering av tidsplan för kommunala avloppsanläggningar
Beslut
Jävsnämnden godkänner avdelning för teknisk försörjnings förslag till revidering av tidsplan under förutsättning att förslaget genomförs.
Bakgrund
Avdelning för teknisk försörjning har inkommit med en ny begäran om revidering där
tidsplanen för de resterande anläggningarna uppges förskjutas något.
Ärendet har påbörjats 2004 när dåvarande Plan- och miljönämnd begärde av Kalix kommuns tekniska förvaltning en tidsplan som skulle redovisade planerade åtgärder i form av
ytterligare reningssteg efter slamavskiljning på 10 bristfälliga kommunala verk.
Återstående anläggningar och förslag från avdelning teknisk försörjning är följande;
Sandviken-Vallen – planeras till 2014-2015 (förskjutning i tidplan p g a att ombyggnation
av slamavskiljare som uppgavs 2012 inte fungerat som planerat).
Rian-Åkroken – planerad åtgärd 2014-2015 (förskjutning i tidplan p g a att ombyggnation av slamavskiljare som uppgavs 2012 inte fungerat som planerat).
Sandviken-Båtskärsnäs – planerad åtgärd 2015 anslutning till närmaste reningsverk, utredning pågår sen 2012 om pumpning till Båtskärsnäs avloppsreningsverk.
Anläggningar som kvarstår är samma som i den senaste revideringen av tidsplan år 2012
som då uppgavs skulle åtgärdas enligt följande:
Sandviken-Vallen - planerad år 2013 (förskjutning i tidplan p g a att ombyggnation av
slamavskiljare som uppgavs 2012 inte fungerat som planerat).
Rian-Åkroken – planerad åtgärd 2013 (förskjutning i tidplan p g a att ombyggnation av
slamavskiljare som uppgavs 2012 inte fungerat som planerat).
Sandviken-Båtskärsnäs – Planerad åtgärd 2013, utredning pågår (2012) om
pumpning till Båtskärsnäs avloppsreningsverk.
Plan- och miljönämnden förelade år 2005 kommunstyrelsen att följa tidsplanen. Revidering av tidsplan har efter fastställande reviderats och behandlats i tillsynsnämnden vid
fem tillfällen. Idag fram till och med år 2012 har sju av de planerade anläggningarna åtgärdats med ytterligare reningssteg. Under 2013 har ingen åtgärd genomförts.

Övriga upplysningar
I ärendet föreligger samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 841/12-MPA.

Expedieras
Samhällsbyggnadsförvaltningen, avd teknisk försörjning
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§6

Dnr 941/13-ADM

Revidering av jävsnämndens reglemente
Beslut
Jävsnämnden beslutar uppmana kommunfullmäktige att korrigera nämndens reglemente
så att det korrekt återger de befogenheter nämnden avses ha ifråga om taxor.
Beskrivning av ärendet
Jävsnämndens reglemente är inkorrekt och måste därför revideras. Reglementets 2 § bestämmer att ”Nämnden får själv fatta beslut om taxor inom sitt verksamhetsområde. För
taxesättning ska de av kommunfullmäktige 16 december 1994, § 128, antagna riktlinjerna gälla.” Dessa riktlinjer är ogiltiga. Kommunfullmäktiges beslut från 1994, dnr 441/94406, avser inte jävsnämnden. Av beslutet framgår att ifrågavarande ”riktlinjer” endast är
tillämpliga i fyra nämnder, vilka dessutom inte längre existerar: ”Fritidsnämnden, kulturnämnden, miljönämnden och räddningsnämnden får i uppdrag att fr o m 1 januari 1995
fatta beslut om taxor inom respektive nämnds verksamhetsområde.” Under förutsättning
att jävsnämnden även fortsättningsvis avser fatta självständiga beslut om taxor måste
kommunfullmäktige besluta om denna befogenhet.

Expedieras
Kommunstyrelsen
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§7

Rapport om delegationsbeslut och meddelanden
Beslut
Jävsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten och meddelandena.

1 Delegationsbeslut
Delegationsbeslut enligt förteckning 13 februari 2014 föreligger.
2 Meddelanden
Meddelanden enligt förteckning 13 februari 2014 föreligger.
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