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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Lokal Silvergruvan Bibliotekshuset, torsdagen den 29 augusti 2019 kl 08:30-9:55. 

Beslutande Ledamöter 

Arne Sturesson (C), Ordförande 
Sture Sköld (S), 1:e vice ordförande 
Agneta Andersson (S) 
Vakant  Ledamot (SD) 

 
Tore Olsson (M) 

 Ersättare 

Juan Martinez (S), tjänstgörande 
Vakant Ersättare (SD) 
Ann-Sofie Jansson (M) 

 
 

Övriga närvarande Christina Olsson, administrativ chef  
Sverre Dahlgren, miljö- och 
hälsoskyddsinspektör  
Samuel Seliger, miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

 
Rebecka Rust, miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 
Cornelia Eisenhart, utredare 

Justerare  

Justeringens plats och tid Kommunhuset, den 3 september 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 16-22 
 Cornelia Eisenhart  

 Ordförande 

  

 Arne Sturesson  

 Justerare 

  

 Juan Martinez  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Jävsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-08-29 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 
 

Underskrift 

  

 Cornelia Eisenhart  
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§ 16 Dnr 2019-000004  

Genomgång av föregående protokoll 

Jävsnämndens beslut 

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Jävsnämnden 2019-06-13 

Jävsnämnden 2019-08-29 
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§ 17 Dnr 2019-000002  

Anmälan av delegeringsbeslut 2019 

Jävsnämndens beslut 

Redovisningen godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegeringsbeslut anmäls. 

DB 2019-212 Registrering av livsmedelsanläggning  

DB 2019-211 Bygglov för ombyggnad, yttre ändringar samt installation av 

ett nytt ventilationssystem 

DB 2019-188 Tidbegränsat bygglov till och med 2020-04-01 och startbesked 

för ändrad användning till kontor 

DB 2019-199 Slutbesked för tidsbegränsat bygglov för ändrad användning 

till kontor 

DB 2019-185 Slutbesked för tidsbegränsat lov för kontor 

DB 2019-173 Registering av livsmedelsanläggning  

DB 2019-209 Förbud att släppa ut avloppsvatten till bristfällig 

avloppsanläggning 

Beslutsunderlag 

DB 2019-212 Registrering av livsmedelsanläggning 2019-06-28 

DB 2019-211 Bygglov för ombyggnad, yttre ändringar samt installation av 

ett nytt ventilationssystem 2019-06-27 

DB 2019-188 Tidbegränsat bygglov till och med 2020-04-01 och startbesked 

för ändrad användning till kontor 2019-06-20 

DB 2019-199 Slutbesked för tidsbegränsat bygglov för ändrad användning 

till kontor 2019-06-24 

DB 2019-185 Slutbesked för tidsbegränsat lov för kontor 2019-06-17 

DB 2019-173 Registering av livsmedelsanläggning 2019-06-17 

DB 2019-209 Förbud att släppa ut avloppsvatten till bristfällig 

avloppsanläggning 2019-06-26 

Jävsnämnden 2019-08-29 
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§ 18 Dnr 2019-000003  

Information och presentation om arbetet inom miljö- 
och hälsoskydd 

Jävsnämndens beslut 

Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Vid sitt sammanträde den 7 februari 2019, § 3, beslutade jävsnämnden att en 

uppföljning av arbetssituationen inom miljö- och hälsoskydd skulle ske vid 

nämndens sammanträde i augusti.  

Administrativ chef Christina Olsson ger en uppdatering för situationen inom 

miljö- och hälsoskydd. Det framförs att två inspektörer har avslutat sina 

anställningar under sommaren 2019 och att två nya har rekryterats och börjat 

sina anställningar. Sammanlagt har Grums kommun, nu liksom tidigare år, 

fyra miljö-och hälsoskyddsinspektörer anställda. 

En lägesrapport ges av arbetet inom de olika områdena livsmedel, 

miljöskydd, hälsoskydd, alkoholhandläggning, tobak och receptfria 

läkemedel.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-07-04 

Behovsutredning 2019-03-05 

Planering 2019 

Jävsnämnden 2019-08-29 
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§ 19 Dnr 2019-000012  

Information om hur vite inom miljöbalken fungerar 

Jävsnämndens beslut 

Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Samuel Seliger informerar om vad som 

gäller kring vite inom miljöbalken. Det är av största vikt att politiken som 

fattar beslut om vitesförelägganden och vitesförbud förstår vad dessa beslut 

är grundade utifrån. Detta eftersom sådana beslut inte är delegerade till den 

enskilde handläggaren eller närmaste chef. 

Seliger framför att när ett vitesbelopp ska sättas måste detta bland annat 

grunda sig i vad som är rimligt inom föreläggandets ramar och bedömningar. 

Samtidigt måste en ekonomisk bedömning göras över svarande. I det fall då 

svarande inte har någon god ekonomi alls, måste man göra en bedömning 

om det är lönsamt att gå vidare med ett vitesföreläggande. Det innebär att 

svarande som saknar tillgångar och inkomst inte är rimlig att vitesförelägga. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-07-30 

Presentation 2019-07-30 

Jävsnämnden 2019-08-29 
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§ 20 Dnr 2019-000010  

Revidering av delegeringsordning för jävsnämnden 
med anledning av Strålskyddslagen och 
Strålskyddsförordningen 

Jävsnämndens beslut 

Ny delegeringsordning för strålskyddet enligt Strålskyddslagen och 

Strålskyddsförordningen antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Samuel Seliger framför i skrivelse att 

Strålskyddslagen och Strålskyddsförordningen började gälla under år 2018. 

Det finns ett behov av att se över möjligheten att på ett effektivt sätt kunna 

jobba som tillsynsmyndighet genom att utveckla delegeringsordningen. 

Kommunala tillsynsmyndigheten för miljö- och hälsoskyddet har enligt 

gällande lagstiftning tillsynsansvar för radon i bostäder och lokaler som 

allmänheter har tillträde till. Tillsynsmyndigheten har även ett utpekat 

tillsynsansvar för kosmetiska solarier. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med bilaga 2019-07-29 

Jävsnämnden 2019-08-29 

Beslutet skickas till 

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer 

Administrativa funktionen 
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§ 21 Dnr 2019-000009  

Revidering av delegeringsordning för jävsnämnden 
med anledning av ansökan om utdömande av vite 

Jävsnämndens beslut 

Ny delegeringsordning för ansökan om utdömande av vite antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Samuel Seliger framför att han i ett annat 

ärende har varit i kontakt med domstolsväsendet inom miljöområdet. För att 

kunna ansöka om utdömande av ett vite genom ett tidigare vitesföreläggande 

som inte uppfyllts, måste ett särskilt beslut om tas av tillsynsmyndigheten. 

För att göra handläggningen så snabb och effektiv som möjligt anses att 

delegeringen till ansökan om utdömande av vite ska ligga på den enskilde 

handläggaren. 

Ärendets gång för ansökan om utdömande av ett vite är att skicka relevanta 

handlingar (tidigare vitesföreläggande, delgivningskvitto och beslut om 

ansökan om utdömande av vite) i ärendet till Mark- och miljödomstolen i 

Vänersborg. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med bilaga 2019-07-29 

Jävsnämnden 2019-08-29 

Beslutet skickas till 

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer 

Administrativa funktionen 
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§ 22 Dnr 2019-000001  

Övrig information 2019 

Jävsnämndens beslut 

Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen besöker inom ramen för deras tillsynsvägledningsuppdrag 

länets kommuner med inriktning på uppföljning och utvärdering av tillsyn 

enligt miljöbalken.  

Jävsnämnden bjuds in att närvara vid Länsstyrelsens kommunbesök 

onsdagen den 9 oktober. 

Beslutsunderlag 

Dagordning 2019-06-05 

Information inför kommunbesök 2019-06-05 

Jävsnämnden 2019-08-29 

 

 


