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Sammanträdesdatum

2021-03-08

Jävsnämnden

Plats och tid

Rådhuset, Rådhussalen kl. 13.00-13.20

Beslutande

Ledamöter

Per Fagerström (S)
Fredrik Perers (C)

Tjänstgörande ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Lena Eriksson, nämndsekreterare

Justerare

Fredrik Perers (C)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, den 8 mars 2021 kl. 13.30

Underskrifter
Sekreterare

_______________________________ _

Paragrafer

Lena Eriksson
Ordförande

________________________________
Per Fagerström (S)

_

Justerare
Fredrik Perers (C)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Jävsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-03-08

Datum då anslaget sätts upp

2021-03-09

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift

Datum då anslaget tas ned

________________________________
Lena Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2021-03-31
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2021-03-08

§5

Fastställande av dagordning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.
Jävsnämndens beslut
Presenterad dagordning fastställs.
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§6

Dnr Jäv 2021.001.012

Behovsutredning och tillsynsplan för miljöbalken 2021
Sammanfattning
Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos den
operativa tillsynsmyndigheten finnas en utredning som visar
tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt
miljöbalken.
Behovsutredningen ska avse en treårsperiod och den ska ses över vid
behov, dock minst en gång per år. Ett register ska föras över de
verksamheter som behöver återkommande tillsyn. Baserat på
utredningen och registret ska myndigheten inför varje verksamhetsår
göra en samlad tillsynsplan. Myndigheten ska vara opartisk, effektiv
och ha tillgång till tillräckligt med personal med tillräcklig
kompetens. Kontrollen ska vara utformad för att säkerställa
likriktning och kvalitet.
Tillsynsplanen behandlar den tillsyn och kontroll som miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för enligt lagstiftning och
enligt kommunens reglemente. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden ska besluta om behovsutredning och
tillsynsplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 19
februari 2021 med tillhörande bilaga, Behovsutredning och tillsynsplan för
miljöbalken 2021
Jävsnämndens beslut
Jävsnämnden beslutar att:

Justerandes sign

-

anta Behovsutredning & Tillsynsplan 2021 enligt miljöbalken.

-

under år 2021 ska ärendehanteringssystemet, styrd tillsyn
och händelsestyrd tillsyn samt akthantering prioriteras.

-

utöka med en handläggartjänst riktad mot små avlopp under hösten
2021.
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