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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, lokal Björken, torsdag 3 mars 2016  

kl 08:00 – 09:00 

Beslutande Gunnar Johansson (S), ordf 
Eva-Britt Ekberg (S), vice ordf 
Roland Nordin (M) 
 

Närvarande ersättare Ulrica Rönnquist Paavola (S) 
Sandra Bergström (M) 

Övriga närvarande Monica Säfström, bygg och miljöchef 
Cristina Hjorth Fresk, nämndsekreterare 

Justerare Roland Nordin 
Justeringens plats och 
tid Samhällsbyggnadsförvaltningen 10 mars 2016  
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer § 15-18 

 Cristina Hjorth Fresk  

 Ordförande 
  

 Gunnar Johansson  

 Justerare 
  

 Roland Nordin  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Jävsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-03-03 

Datum då anslaget sätts 
upp 2016-03-10 

Datum då anslaget tas 
ned 2016-04-01 

Förvaringsplats för 
protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Underskrift 
  

 Cristina Hjorth Fresk  
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§ 15   

Val av justerare 
Jävsnämndens beslut 
Nämnden väljer Roland Nordin (M) att tillsammans med ordföranden 
justera protokollet.      
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§ 16   

Godkännande av ärendelista 
Jävsnämndens beslut 
Nämnden godkänner ärendelistan.       
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§ 17 Dnr 83/2016-ADM  

Delegationsordning för jävsnämnden 
Jävsnämndens beslut 
Jävsnämnden antar upprättat förslag till delegationsordning. 
 
Jävsnämndens beslut 8 juni 2015, § 3 upphör därmed att gälla.  
 
Beskrivning av ärendet 
Jävsnämnden beslutade senast 8 juni 2015, § 3 om delegationsordning 
för samhällsbyggnadsförvaltningens bygg- och miljöavdelning samt 
räddningstjänst. 
 
Behov av vissa justeringar i nu gällande delegationsordning har uppstått. 
 
För bygg- och miljöavdelningen införs delegation på lov- och åtgärdsföre-
läggande enligt plan- och bygglagen till handläggare. Vidare föreslås att 
nya punkter införs för till exempel yttranden till verksamheter som kan 
ändra eller skada miljön enligt miljöbalken, till handläggare. Inom avfall 
och renhållning görs också en del mindre justeringar.  
 
Nya punkter i den allmänna delen införs, överlämna överklagande till 
överprövande instans samt ändra överklagat beslut eller föreläggande. 
Mindre justeringar i delegationsordningen är också gjorda på grund av 
ändringar i lagstiftningen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 15 februari 2016 
Förslag till delegationsordning 
     
Protokollsutdrag skickas till 
Räddningstjänsten 
Bygg och miljöavdelningen 
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§ 18 Dnr 94/2016-ADM  

Jävsnämndens mål 2016-2019 
Jävsnämndens beslut 
Nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar jävsnämndens mål: 
 Nämnden ska verka för en professionell service till andra förvalt-

ningar, nämnder, företagare och brukare genom att ha snabba 
handläggningstider för ansökningar respektive tillsyn och kontroller 
inom nämndens ansvarsområden. 
 
Nämnden bidrar till detta genom att senast vid utgången av 2016 
upprätta en personalförsörjningsplan med fokus på kompetens, jäm-
ställdhet, utbildning och decentralisering i en lärande organisation. 

 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktiges övergripande mål och vision i anslutning till budget 
2016 samt ekonomisk plan 2017-2018 ligger till grund för nämndens 
målarbete med visionen ”omtänksamhet och framtidstro” samt 
kommunövergripande mål om: 
 Ett öppet tolerant och jämlikt Kalix där alla människor ska ha 

förutsättningar att leva ett bra liv. 
 Ett attraktivt och hållbart Kalix utifrån människors behov och med 

hänsyn till miljön.   
 
Beslutsunderlag 
Ordförandens skrivelse 29 februari 2016.      
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
Räddningstjänsten 
Bygg och miljöavdelningen 
 
 


