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Plats och tid 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunkontoret Robertsfors 2019-12-11 kl. 14:00-16.00 
                

 
 

Beslutande 
 

Åsa Andersson (S), ordförande  

Mikael Rahm (C), ledamot 

Roger Markström (S), ledamot 

 

 

 
Övriga deltagare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magnus Hansson, Koncernstrateg (ej punkt  

Harrieth Lindberg, sekreterare 

Gabriella Boström, (KD) 

Agnes Björk, Trafiksamordnare 

Ulrika Lindström, Miljöinspektör 

Sylvia Jonsson, Miljöinspektör 

Lina Åberg, Miljöinspektör 

Sara Forsberg, Bygginspektör 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utses att justera  
 
Justeringens tid och plats  
 

 
Underskrifter Sekreterare 

  

Paragraf 25-36 

 Harrieth Lindberg  

 Ordförande 

                                      

 Åsa Andersson  

 
 
Justerare 

  

 Mikael Rahm 

 ANSLAG/BEVIS 
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Jävsnämnden  
 

Sammanträdesdatum 2019-12-11 
 
Datum för anslags uppsättande 2019-12-12 Datum för anslags nedtagande 2020-01-01 

 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors 
 

Underskrift   

             Harrieth Lindberg
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§ 25 
 
Mötets öppnande 
 

Ordföranden Åsa Andersson öppnade dagens sammanträde och hälsade alla 

välkomna. 
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§ 26 

   

Val av justerare 
 

Jävsnämndens beslut 
Mikael Rahm utses till justerare av dagens protokoll. 
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 § 27  

 

Godkännande av dagordning 
 

Jävsnämndens beslut 
  Jävsnämnden godkänner dagordningen. 
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§ 28 

   

Ekonomisk uppföljning 
 

Jävsnämndens beslut 
Jävsnämnden tackar för informationen. 

Ärendesammanfattning 

 
 
90 EKONOMISK RAP KS 
2019    
Ansv      :9 KOMMUNSTYRELSEN    
Verk      :0034 Myndighets/jävnämn    

    
Slag       REDOVISAT BUDGET AVVIKELSE 

501 Arvoden till förtroendev    10 004,96    4 000,00     250,00 

5011 Arv, förlorad arbetsförtj     286,24   

5019 Lön, 66 år o äldre (ej 37  

   29 
000,00  

504 Uppdragstagare    12 290,00   
5521 Bilersättn, skattefria     682,65   
5522 Bilersättn, skatteplikt     387,45   
9561 PO-pålägg    7 246,69    6 000,00     121,00 

Summa    30 897,99 
   39 

000,00     79,00 
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§ 29  
 
Uppföljning styrkort jävsnämnden 
   
Jävsnämnden Styrkort 2019 
Nedan presenteras av kommunfullmäktige antagna mål, nyckelfaktorer och den 
nedbrytning som gjorts av Jävsnämnden i mått och måltal. 
Verksamhetsidé  
Jävsnämnden fullgör frågor som rör myndighetsutövning gentemot kommunens egna 
verksamheter. 
Nämnden har även tagit fram tre ledord som ska vara vägledande för nämndens sätt 
att utföra sitt uppdrag. 

  

 Rättssäker myndighetsutövning 

 Effektiv verksamhet 

 God information och service 
 

MEDBORGARE/KUND  

Mål Nyckelfaktor Mått Måltal Uppfyllelse-
tid 

Måluppfyllelse  

Attraktiv 
kommun med 
hög livskvalitet 
 

God kommunal 
service 
 

Andel genomförda 
inspektioner enligt plan (miljö) 

100% 2019 
 

Uppnått  

Andel genomförda 
inspektioner enligt plan 
(livsmedel) 

100% 2019 Ej uppnått. 
90 % kmr 
hinnas med. 
10 tim kvar 

 

Informationsinsats till 
verksamheterna om PBL 

1 st 2019 Utskick Q4  

 

  

EKONOMI  

Mål Nyckelfaktor Mått Måltal Uppfyllelse-
tid 

Måluppfyllelse  

God 
ekonomisk 
hushållning 

Budgetföljsamhet Ekonomisk uppföljning Varje möte Varje år Målet 
uppnått.  
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§ 30    
 

Dnr: SHBK-2019-996 
Information om trafiksituationen på Jenningsskolan 

Samhällbyggnadschefens beslut: 

Jävsnämnden tackar för informationen. 
 
Jävsnämndens föreslår samhällsbyggnadskontoret att utreda möjligheten till 
snedställda parkeringar efter Jenningshallen där det idag finns 10st 
fickparkeringsplatser enligt situationsplanen.  
 
Fler parkeringar på motsatt sida av befintligt ritad hämta/lämna parkering vid 
Jenningshallen då det kan bli lång tid innan vårdnadshavare har hämtat barn 
på flera avdelningar, förskola/fritids.  

 
Ärendesammanfattning 
Trafiksamordnaren informerar om trafiksituationen på Jenningsskolan. 

Beslutsunderlag 

Trafiksituationen 
Ny förskola Robertsfors Skiss mark, utemiljö 
Skiss tankar kring entré fritids 
 

  

https://drive.google.com/open?id=18jxb5-6CfA0wAWrtOx9t60SXFrSQk0kX
https://drive.google.com/open?id=1t3HmZdM4TbBT6NBQKuSaiHGuXYllpGex
https://drive.google.com/open?id=1s2B-UORZuECZ8OV5QJzFGPYOJ6ET8wnI
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§ 31 

SHBK-2019-956 
Fastställande av undersökningsprogram för Klinthedens 
vattenverk 

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö´s förslag till beslut: 
Jävsnämnden beslutar att fastställa det förslag på undersökningsprogram som 

Robertsfors kommun (organisationsnummer 212000-2551) inlämnat avseende 

Klinthedens vattenverk. (Dnr: SHBK-2019-956-1) 

Beslutet gäller i två år från och med beslutsdatum. 

Beslutet kan överklagas. 

Lagstöd 
Beslutet är fattat i enlighet med 12§ samt bilaga 3 avsnitt A-C, 

Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2017:2) om dricksvatten. 

Bakgrund 
Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2017:2) om dricksvatten ska 

den som producerar dricksvatten upprätta ett förslag till program för 

regelbundna undersökningar (undersökningsprogram). Vid upprättandet av 

undersökningsprogrammet ska resultatet av en faroanalys beaktas. 

Programmet ska fastställas av kontrollmyndigheten. 

Samhällsbyggnadskontoret, Robertsfors kommun inlämnade 2019-09-27 ett 

förslag på undersökningsprogram för Klinthedens vattenverk. 

Undersökningsprogrammet anger de parametrar som ska undersökas, 

provtagningspunkter och frekvens för normal och utvidgad undersökning i 

enlighet med lagstiftningen. 

Med anledning av att ingen fastställd faroanalys beaktats i framtagandet av 

undersökningsprogrammet begränsas det till att gälla två år. 

Samhällsbyggnadskontoret/GVARP håller för tillfället på med att revidera sin 

faroanalys. 

Beslutsunderlag 
Förslag på provtagningsplan för Klinthedens vattenverk. (Dnr: SHBK-2019-

956-1) 

Tjänsteskrivelse dat. 2019-10-15 

Beslut ska skickas till 
Robertsfors kommun, SHBK 

  

https://drive.google.com/open?id=1uX3qmtqLNhHSKK9y0H45mg2xWkLP1db4
https://drive.google.com/open?id=1uX3qmtqLNhHSKK9y0H45mg2xWkLP1db4
https://drive.google.com/open?id=1PtwTV5wmg-JggklszaGDQ2qbJi6YaTf-
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§ 32 

Dnr. SHBK-2019-961 
Sälen 1 – bygglov för tillbyggnad med ambulansgarage 
samt invändig ombyggnad 

Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut 
Jävsnämnden beslutar med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap 30 

§ att bevilja bygglov för tillbyggnad av hälsocentralen med ett 

ambulansgarage samt invändig ombyggnad för personalutrymmen för 

ambulanspersonalen inom fastigheten Sälen 1. 

Linus Sandström är utsedd till kontrollansvarig för projektet. 

Sökande uppmärksammas på att bygglovet inte innebär att byggnadsarbetet 

får påbörjas. Först ska tekniskt samråd hållas och när alla nödvändiga 

handlingar för att Samhällsbyggnadskontoret ska kunna avgöra att 

byggnationen kan antas uppfylla samhällets krav på byggnadsverk lämnats in 

utfärdas ett startbesked och byggnadsarbetet kan påbörjas. Enligt 

kommunallag (2017:725) får åtgärden påbörjas tidigast fyra veckor efter att 

detta beslut har kungjorts i post- och inrikes tidningar. 

Detta beslut kan överklagas genom besvär. 

Ärendesammanfattning 

Ärendet avser bygglov för tillbyggnad av hälsocentralen med ett 

ambulansgarage om ca 67 kvm samt invändig ombyggnation för 

personalutrymmen för ambulanspersonalen om ca 117 kvm. 

För fastigheten finns detaljplan. Den anger att området ska användas för 

allmänt ändamål. Åtgärden överensstämmer med detaljplanen. 

Beslutsunderlag 

A01-Situationsplan, daterad 2019-12-05 

A02-Plan- och sektionsritning, daterad 2019-12-05 

A03-Fasadritning, daterad 2019-12-05 

A04-Rivningsplan, daterad 2019-12-05 

Brandskyddsbeskrivning daterad 2019-11-04 

Tjänsteskrivelse dat. 2019-12-06 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1D87tHQ0yn_xLVmUd9NBadr66-LVv6mBT
https://drive.google.com/open?id=1flDprO-nTPL9__vtFqndO7I-iG5SIoOD
https://drive.google.com/open?id=1DsgP64ujX1MTaB0YPPJ8reHG972jaF_W
https://drive.google.com/open?id=1hZUg1a_Mp4ZF8DO_cvrilUVGga5q0Uss
https://drive.google.com/open?id=1njJpXWid3F4u6yMtNC-qWYOUU_SF0hUN
https://drive.google.com/open?id=1iTLLPHUx828I4eSmyBGC_YN1YdnO46I8
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§ 33 

Dnr. SHBK-2019-1124 
Fastställande av tillsynsplan 2020-2022 för Robertsfors 
kommuns tillsyn enligt miljöbalken 

Samhällbyggnadskontorets/Miljö förslag till beslut: 
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår jävsnämnden att besluta om: 

1. Fastställande av tillsynsplan för miljöbalkens område 2020-2022  

En uppföljning av miljöinspektörers arbete under första kvartalet. Nu när 1 

stycken tjänst dras in som sparförslag.  

Ärendesammanfattning 

Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska tillsynsmyndigheten årligen 

upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde 

enligt miljöbalken. Tillsynsplanen ska fastställas av myndigheten. I 

Robertsfors kommun är det Kommunstyrelsen samt Jävsnämnden som har 

tillsynsansvaret. 

Beslutsunderlag 

-Tillsynsplan för miljöbalkens område 2020-2022, daterat 2019-10-07 
- Behovsutredning 2020-2022, daterat oktober 2020 
- Tjänsteskrivelse dat. 2019-12-02 
 
 

  

https://drive.google.com/open?id=1hC2VIbWHcZKNDrRGVLsybILTf6TqZUiR
https://drive.google.com/open?id=1hOx8YxzdMhBCArJ9PLAe6QIUd0U_kS3Z
https://drive.google.com/open?id=1BwgPkZa2bh1EQ31e7RAi7CD8u8Toe8B4
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§ 34  

Dnr. SHBK-2018-1154 
VAKTEN 6 – Förslag till föreläggande med vite att utföra 
undersökningar av Robertsfors badhus 

Tjänstepersons förslag till beslut: 
Jävsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9, 14, 21 och 22 §§ Miljöbalken 

(1998:808) och med hänvisning till 9 kap. 3 och 9 §§ MB att förelägga 

Robertsfors kommun med organisationsnummer, 212000-2551, att: 

1)  Utföra undersökning av fukt samt mikrobiell påväxt på Robertsfors badhus, 

utredningen ska utföras av särskild sakkunnig. 

2)  Om undersökningen visar på olägenhet för människors hälsa eller risk för att 

olägenhet kan uppstå ska åtgärder vidtas. En åtgärdsplan ska då upprättas 

innehållande planerade åtgärder, tidsplan och hur uppföljning ska ske av utförda 

åtgärder. 

Föreläggandet förenas med vite om nittiotusen (90 000) kronor. Vitet utfaller den 29 

maj 2020 om inte undersökning av Robertsfors badhus utförts innan dess. 

Ärendesammanfattning 

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö genomförde den 2 november 2018 en 

föranmäld inspektion av Robertsfors Kommuns badhus på fastigheten 

VAKTEN 6. Syftet med inspektionen var att kontrollera om verksamheten 

uppfyller miljöbalkens krav. 
  

Vid inspektionen konstaterades det att verksamheten överlag är i behov av 

underhåll. Golv- och väggplattor är skadade, saknar fogar och har släppt från 

sättningen men sitter fortfarande på plats på flertalet platser både i simhallen 

och i dusch- samt omklädningsrummen. Skicket i golv och väggar i simhallen 

samt övriga utrymmen är inte undersökt. För mer ingående genomgång av vad 

som framkom se inspektionsrapport i bilaga. 

  

Robertsfors kommun förelades (SHBK-2018-1154-5) att senast 2019-03-31 

utföra undersökningar av badhuset och att senast 2019-07-31 inlämna en 

åtgärdsplan. Den 11 oktober 2019 inkommer en rapport gällande 

statusbedömning av badhuset till Samhällsbyggnadskontoret/Miljö (SHBK-

2018-1154-12), denna innehöll information om fukt som påträffats i samband 

med undersökningen, dock nämndes inget gällande eventuell mikrobiell 

påväxt. Verksamhetsansvariga fick då istället möjligheten att utföra nya 

undersökningar eller att själva anta att det fanns både fukt och mikrobiell 

påväxt i badhuset. Verksamhetsansvariga valde då att anta förekomsten av 

fukt och mikrobiell påväxt och skulle då endast inkomma med en åtgärdsplan. 

Den 20 november 2019 inkom ett förslag till åtgärdsplan till 

Samhällsbyggnadskontoret/Miljö (SHBK-2018-1154-13), dock innehöll 

denna inte tillräckligt med information och måste därmed kompletteras. 
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Då tiden för att inkomma med uppgifter är överskriden anses ett föreläggande 

med vite som påtryckningsmedel nödvändigt. En offert har tagits in för 

utredningen av DEKRA som uppskattade att undersökning med tillhörande 

åtgärdsplan skulle kosta omkring 89 000 kronor, därmed anses rimligt att vitet 

bör sättas till 90 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

Inspektionsrapport (SHBK-2018-1102-1) 

Föreläggande att utföra undersökningar på Robertsfors badhus- VAKTEN 6 

(SHBK-2018-1154-5) 

Rapport- Statusbedömning av simhall (SHBK-2018-1154-12) 

Förslag till åtgärdsplan (SHBK-2018-1154-13) 

Kommentarer på förslag till åtgärdsplan (SHBK-2018-1154-14) 

Föreläggande med vite (SHBK-2018-1154-15) 

Tjänsteskrivelse dat 2019-12-02 
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§35 
 
Sammanträdesdagar 2020 

Jävsnämndens beslut: 

Jävsnämnden beslutar följande datum för möten under år 2020 blir 20200316, 

20200914, 20201214, reservdatum 20200608. 
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§ 36  

 

Redovisning av delegationsbeslut rörande kommunens egen 
verksamhet 
 
Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde. 

 

SHBK-2019-822 Edfastmark 7:242, Föreläggande att inkomma med uppgifter och utgöra 

åtgärder 

 

SHBK-2019-966 Flarken 5:9, Avregistrering av livsmedelsverksamhet 

 

SHBK-2019-1021 Edfastmark 7:229, Beslut om avgift för handläggning enligt miljöbalken 

 

SHBK-2019-1023 Edfastmark 7:62, Beslut om avgift för handläggning enligt miljöbalken 

 

SHBK-2019-1007 Skinnarbyn 4:9, Beslut om avgift för handläggning enligt miljöbalken 

 

SHBK-2019-1006 Skinnarbyn 4:9, Beslut om avgift för handläggning enligt miljöbalken 

 

SHBK-2019-1050 Lammet 1, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 

 

SHBK-2019-1051 Nybyn 50:3, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 

 

SHBK-2019-1052 Skinnarbyn 4:94, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 

 

SHBK-2019-958 Nysätra Brände 29:1, Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken 

 

SHBK-2019-1073 Edfastmark 7:58, Föreläggande om att vidta åtgärder 

 

SHBK-2019-911 Djäkneboda 1:21, Bygglov för tillbyggnad med altan och skärmtak 

 

SHBK-2019-679 Turkosen 6, Slutbesked för anmälan – utehiss vid brotrapp 

 


