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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-12-10
Sbn § 77

Dnr SBN-2020-271

Delavstämning: Samråd avgränsning av
miljökonsekvensbeskrivning för kommuntäckande översiktsplan
med fördjupningar, (kommun), (län).
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av handlingarna och har
ingenting att erinra mot förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2020-11-02 mottagit en remiss från
(förvaltning) i (kommun) avseende samråd gällande avgränsning av
miljökonsekvensbeskrivning för kommuntäckande översiktsplan med
fördjupningar, (kommun), (län).
(stad) begär synpunkter på förslaget till process, innehåll och
avgränsning av miljöbedömningen för (stads) översyn av sin
översiktsplan.
Beslutsunderlag
Samrådsbrev inkommen 2020-11-02
Tjänsteskrivelse inkommen 2020-11-02
____
Delges

Justerades sign

(förvaltning)
(postnummer) (ort)

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-12-10
Sbn § 78

Dnr SBN-2020-262

Ansökan om ändrad användning, från småindustri, handel och
kontor till gym kontor och handel. – (fastighet)
Beslut
Samhällsbyggnadnämnden beslutar enligt förslag till beslut.
Förslag till beslut
Att samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov i efterhand samt
medger mindre avvikelse för ändrad användning av lokaler för
småindustri, handel och kontor till gym på fastigheten (fastighet).
Att samhällsbyggnadsnämnden ställer krav på att innan
slutbesked kan ges ska lokalerna vara tillgängliga och
användbara för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga enligt kraven i PBL, PBF och BBR.
Tillgänglighetskraven ska vara uppfyllda senast 2021-03-30.
Att avgiften för bygglovet är 15 015 kr i enlighet med 12 kap 8§
plan- och bygglagen (PBL) och fastställd taxa av
kommunfullmäktige 2011-11-07 KF § 86.
Ärendebeskrivning
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokaler för
småindustri, handel och kontor till gym på fastigheten (fastighet) har
inkommit till samhällsbyggnadsnämnden 2020-11-03.
Ansökan avser del av byggnad som har använts som industrilokal
tidigare och nu vill fastighetsägaren hyra ut lokalen på ca 186 m2
för att användas som gymlokal till allmänheten. Aktuell del av
byggnaden har redan tagits i bruk som gym, varpå en ansökan
om ändrad användning har kommit in till samhällsbyggnadsnämnden
i efterhand.
Förutsättningar
Fastigheten ligger inom (detaljplan). Enligt detaljplanen
som gäller för fastigheten ska det bedrivas verksamhet för
småindustri, handel och kontor. Lokaler för gym avviker mot
detaljplanen.
Lokalen är på 186 m2 öppen och översiktlig, personalen räknar
med att man kan ta emot ca 10 besökande samtidigt.
Forts.
Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
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Samhällsbyggnadsnämnden

2020-12-10

Sbn § 78 forts.

Sammanträdesdatum

Dnr SBN-2020-262

Det finns gott om parkeringsplatser i anslutning till gymmet och
områdespåverkan antas att bli mycket liten. I omedelbar närhet
ligger idrottsplatsen och isladan.
Krav på tillgänglighet vid ändrad användning
Om man ändrar användningssätt för en byggnad eller del av
byggnad ska tillgängligheten uppfyllas för hela den ändrade
delen. Om det inte kan uppfyllas är byggnaden inte lämplig för
det nya användningssättet och bygglov kan därmed inte beviljas.
BBR ställer krav på att publika lokaler ska vara tillgängliga och
användbara för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga.
En publik lokal avses i BBR en lokal dit allmänheten har
tillträde, det vill säga en lokal som riktar sig till och används av
allmänheten. En lokal kan anses vara publik även om det krävs
inträde eller medlemskap för att få tillträde till lokalen, t.ex. ett
gym där alla som vill träna kan lösa ett medlemskap.
Övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet för
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns i
plan- och bygglagen, PBL samt i plan- och byggförordningen,
PBF. Tillgänglighetskraven i PBL och PBF förtydligas i
tillämpningsföreskrifter, bland annat i Boverkets byggregler, BBR.
Motivering för beslut
Åtgärder i ansökan avviker från gällande detaljplan då planen
anger att byggnaden ska användas för småindustri, handel och
kontor. Byggnaden är stor och används i dag på flera olika sätt,
det finns kontor för taxibolag, kontor för handel med trä,
plåtslageri, garage/maskinhall samt tvätteri med tillhörande
kontor.
Sökt åtgärd strider mot detaljplanen men användningsområdet
bedöms utgöra en liten avvikelse och som kan antas tillgodose ett
allmänt intresse med hälsofrämjande effekter för samhället.
Åtgärden antas inte medföra betydande miljöpåverkan eller
begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i
omgivningen. Områdespåverkan antas bli mycket liten då
gymmet bedrivs i en begränsad omfattning. Bygglov bör därmed kunna
medges.
Forts.
Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

2020-12-10

Sbn § 78 forts.

Sammanträdesdatum

Dnr SBN-2020-262

Enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen framgår att: Trots 30 §
första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd
som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser,
om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller
områdesbestämmelsernas syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att
området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt
sätt. Lag (2014:900).
Övrigt
Eftersom ansökan avser en åtgärd som är en avvikelse från
gällande detaljplan skall kända sakägare enligt 9 kap. 25 § punkt
1 ges tillfälle att yttra sig över ansökan.
Berörda sakägare har hörts och inga invändningar mot ansökan
om ändrad användning har inkommit.
Villkor för redan utförda åtgärder.
Om en ansökan om bygglov eller marklov beviljas i efterhand för
en åtgärd som redan är utförd får byggnadsnämnden villkora
beslutet med att fastighetsägaren är skyldig att vidta de ändringar
i det utförda som behövs. Det ska även framgå inom vilken tid
ändringarna ska vara utförda.
Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 38 §
I ett bygglov eller marklov för en åtgärd som redan har utförts,
får byggnadsnämnden bestämma om skyldighet att vidta de
ändringar i det utförda som behövs. I beslutet ska nämnden i så
fall ange den tid inom vilken ändringarna ska vara utförda.
Samhällsbyggnadsnämnden ställer krav på att innan slutbesked
kan ges ska lokalerna vara tillgängliga och användbara för
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga enligt
kraven i PBL, PBF och BBR.
Tillgänglighetskraven ska vara uppfyllda senast 2021-03-30.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att föreslagen
byggnadsåtgärd är förenlig med de krav som ställs i plan- och
bygglagens 9 kap 31 c §.
Forts.
Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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____
Delges

Justerades sign

(fastighet)
(företag)
(adress)
(postnummer) (postort)
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Samhällsbyggnadsnämnden

2020-12-10
Sbn § 79

Dnr SBN-2020-248

Beslut om eventuellt utdömande av byggsanktionsavgift för
inrättande av gym i lokaler avsedd för småindustri, handel och
kontor på fastigheten (fastighet).
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.
Beredningens förslag till beslut
Beredningsgruppen överväger att ägaren av fastigheten/byggnaden,
(företag) påförs en byggsanktionsavgift på 113 520 kr för att utan
erhållet bygglov och startbesked för ändrad användning av lokaler
avsedd för småindustri, handel och kontor har tagits i bruk som
gymlokal.
Överträdelsen har inte skett uppsåtligen och anses vara av mindre
allvarlig art. Avgiften föreslås sättas ned till en fjärdedel 28 380 kr.
Förslag till beslut
Att med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL,
påföra fastighetsägaren (företag) till fastigheten (fastighet) för olaglig
ändrad avvändning samt ibruktagande av lokaler till
byggsanktionsavgift om 113 520 kr.
Överträdelsen har inte skett uppsåtligen och kan anses vara av mindre
allvarlig art. Avgiften föreslås sättas ned till en fjärdedel 28 380 kr.
Att avgiften ska betalas till Övertorneå kommun inom två månader efter
det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige.
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap 61 §. En
byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet
om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige enligt 59 §.
En faktura kommer att skickas ut separat.
Handlingar som ingår beslutet
Brev, underrättelse om misstanke om olovlig användning av lokal
Tjänsteanteckning från tillsynsbesök
Brev om möjlighet att inkomma med förklaring
Forts.
Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Sbn § 79 forts.

Sammanträdesdatum

Dnr SBN-2020-248

Ärendebeskrivning
Det har kommit till Samhällsbyggnadsförvaltningens kännedom att
lokaler för småindustri, handel och kontor på fastigheten (fastighet)
används som gymlokal för allmänheten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i ett brev 2020-10-21 informerat
fastighetsägaren om att ett tillsynsbesök på plats kommer att ske 202010-29.
Under tillsynsbesöket kunde byggnadsinspektören notera att lokaler för
småindustri, handel och kontor har iordningställts till gymlokal för
allmänheten samt att lokalerna redan har tagits i bruk. Vid
tillsynsbesöket konstaterades också att det saknas bygglov för ändrad
användning av lokaler från småindustri, handel och kontor till gymlokal.
Fastighetsägaren har fått möjlighet att inkomma med en ansökan om
bygglov för ändrad användning i efterhand och information om att
ärendet kommer att prövas i vanlig ordning.
Området ligger inom detaljplanelagt område, (detaljplan).
Motivering
Enligt 11 kap plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska en
byggsanktionsavgift tas ut bl.a. om någon bryter mot en bestämmelse i 8
- 10 kap. PBL. Avgiftens storlek framgår av 9 kap. plan- och
byggförordningen (2011:338), PBF. En byggsanktionsavgift ska tas ut
även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.
Enligt 11 kap 53 a § plan och bygglagen (2010:900) PBL. En
byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i
rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får
sättas ned till hälften eller en fjärdedel.
Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om
överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. Lag
(2013:307).
2020-11-03 inlämnade byggherren/sökande (företag) ansökan om
ändrad användning av lokaler för småindustri, handel och kontor till
gymlokaler, kontor och handel.
Överträdelsen har inte skett uppsåtligen och kan anses vara av mindre
allvarlig art. Avgiften föreslås sättas ned till en fjärdedel.
Forts.
Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
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Samhällsbyggnadsnämnden

2020-12-10

Sbn § 79 forts.

Sammanträdesdatum

Dnr SBN-2020-248

Beräkning av sanktionsavgift
Storleken på byggsanktionsavgiften bestäms enligt Plan- och
byggförordningen, PBF (SFS 2011:338) 1 kap. 7 § samt 9 kap. I aktuellt
fall är PBF 9 kap. 8 § punkt 3.
Sanktionsarea
187–15 = 172
Aktuellt prisbasbelopp (pbb)
47 300 kr (2020)
Beräkningsgrundande formel
(0,25*pbb) +
(0,0125*pbb*sanktionsarea)
Beräkning
(0,25*47 300) + (0,0125*47 300*172)
__________________________________________________________
Beräknad sanktionsavgift 113 520 kronor
_____
Delges

(fastighet)
(företag)
(adress)
(postnummer) (postort)

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-12-10
Sbn § 80

Dnr SBN-2020-276

Beslut om eventuellt utdömande av byggsanktionsavgift för
ibruktagande av eldstad före startbesked. – (Fastighet)
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.
Förslag till beslut
Att med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL
påföra ägarna till fastigheten (fastighet), (förnamn) och (förnamn)
(efternamn), solidariskt en byggsanktionsavgift om 2 365 kronor för att
de utan startbesked installerat och tagit i bruk en eldstad och rökkanal.
Att byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter det att
beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige enligt 11
kap. 61 § PBL.
Rätt att överklaga
Ni har rätt att överklaga beslutet. Information om hur ni överklagar
bifogas.
Sammanfattning av ärendet
Anmälan om misstanke om olovlig installation av eldstad och rökkanal i
ett fristående uthus har inkommit till samhällsbyggnadsnämnden 202003-04.
Ägaren fick information om anmälan och möjlighet att lämna in
synpunkter senast 2020-05-25. Fastighetsägaren lämnade in en skrivelse
2020-05-13 med förklaring att en eldstad och rökkanal var installerad i
den nya fristående byggnaden som stod klar 2019.
En anmälan om installation av eldstad och rökkanal har inkommit i
efterhand och delegationsbeslut med startbesked är utfärdat 2020-06-23.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område (detaljplan)
Beslutsmotivering
En tillsynsmyndighet ska enligt 11 kap. 5 § PBL pröva förutsättningarna
och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta
kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en
bestämmelse i denna lag.
Forts.
Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
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Sbn § 80 forts.

Sammanträdesdatum

Dnr SBN-2020-276

Enligt 11 kap 57 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska en
byggsanktionsavgift tas ut bl.a. om någon bryter mot en bestämmelse i 8
- 10 kap. PBL. Avgiftens storlek framgår av 9 kap. 13 § plan- och
byggförordningen (2011:338), PBF. En byggsanktionsavgift ska tas ut
även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.
Inget startbesked för installationen av eldstad och rökkanal fanns när
åtgärden påbörjades men en anmälan blev inlämnad i efterhand och då
ska sanktionsavgiften sättas ner enigt
9 kap. 3 a § PBF. För den aktuella överträdelsen blir
byggsanktionsavgiften 4 730 kronor som halveras till 2 365 kronor (se
bilaga).
Om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse är de
solidariskt ansvariga för betalningen enligt 11 kap. 60 § PBL.

____
Delges

Justerades sign

(fastighet)
(namn)
(adress)
(postnummer) (postort)

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-12-10
Sbn § 81
Aktuellt inom livsmedel samt energi- och klimatrådgivning
Beslut
Mötespunkten föranleder inga beslut.
Sammanfattning av ärendet
Aktuellt inom livsmedel och energi- och klimatrådgivning är en stående
punkt på dagordningen.
_____

Livsmedel
Det finns 84 anläggningar i samhällsbyggnadsförvaltningens
livsmedelsregister. Besök är planerat på 79 anläggningar för 2020. 2020
kommer cirka 76 ordinarie kontroller att hinnas med, ungefär 70% av det
totalt 105 stycken planerade kontrollerna, men under året har ett stort
antal anläggningar inte kunnat besökas som normalt, pga den pågående
pandemin. Detta gör att kontrollplanen omvärderats så att viss tillsyn
tidigarelagts och kontroller som var planerade först 2021 har utförts.
Kontrollskulden som fanns vid årets början på 45,5h har åtgärdats, sånär
som på en kontroll som är inplanerad i december. Dokumentkontroller
har delvis kunnat åtgärda vanliga platsbesök för att inte hamna efter
tidsmässigt. Tillsyn av smittskyddsåtgärder på serveringsställena som
under året tillkom har däremot tagit några timmar från den ursprungliga
tillsynsplanen. Kontrollskuld för 2021 ser ut att var 36 timmar, men som
sagt har enstaka timmar för 2021 års kontroll åtgärdats redan.
Förutom kontrollverksamheten har insatser gjorts för att förbättra rutiner
och kompetens inom provtagning, då det är en del av den samhällsviktiga verksamhet som ska finnas.
Svenska Livsmedelsverket har under 2020 utvärderat livsmedelskontrollen nationellt och angett att det även under nästa år bör vara
aktuellt att ersätta vissa planerade tillsynsbesök med dokumentkontroll,
men att så gott det går ska kontroller fortsätta att göras som normalt.
Tillsynen för att minska risker med covid-19 smitta vid serveringar,
enligt den tillfälliga lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen
(SFS 2020:526) ska förlängas, vilket även fortsättningsvis kommer att
påverka den ordinarie kontrollverksamheten.

Forts.
Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Sbn § 81 forts.
Energi- och klimatrådgivning
EPBD2 (rapportering enligt EU:s energiprestandadirektiv, för
verksamheter med stor användning av värme- och kyla) har inventerats
och 2 verksamheter rapporteras till energimyndigheten. Dessa företag
arbetar fortlöpande med energieffektivisering men pga tidsbrist och
coronarestriktioner har energirådgivning ej kunnat utföras.
Rapporteringen innebär inga krav, eller nackdelar för dessa företag och
kommer eventuellt att tilldelas energirådgivning kommande år.
Planer framgent är bl.a. enkät om energirådgivningen i kommunen för
att se medborgare och företags synpunkter om eventuella områden som
det finns intresse att höja kunskaperna inom, som vidare kan leda till
minskad energianvändning hos olika typer av verksamheter.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-12-10
Sbn § 82

Dnr SBN-2020-221

Föreläggande om åtgärder gällande oljeavskiljare, (fastighet)
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden förelägger (företag) (organisationsnummer)
att
1. Tömma och besiktiga verksamhetens oljeavskiljare
2. Redovisa skriftlig egenkontroll (dimensionering av oljeavskiljaren,
transportdokument vid senaste tömning, besiktningsdokument, rutiner
för underhåll och kontroll, larm, automatisk avstängningsventil och
eventuell provtagning)
3. Redovisa verksamhetens kemikalieanvändning (förteckning av vilka
kemikalier som används i garaget, vilken mängd det är, samt vilka
rutiner som finns vid användandet)
Dessa åtgärder ska ha vidtagits senast den 31 januari 2021.
Förslaget till beslut kommunicerades verksamhetsutövaren 2020-10-27.
Därefter fastslogs datumet för att senast vidta åtgärderna.
Vid Beredningsgruppens möte 2020-11-18 presenterades förslaget.
Beredningsgruppen föreslog att samhällsbyggnadsnämnden beslutar
enligt förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick genom Tekniska enheten,
Övertorneå kommun reda på att en oljeförorening med okänd källa hade
upptäckts i (by) kommunala avloppsledningar 18 september 2020.
Samhällsbyggnadsförvaltningen försökte härleda källan till
föroreningen och gjorde därefter tillsyn vid en fastighet där det tidigare
vid två skilda tillfällen, 2010 och 2013, funnits misstanke om förorening
som nått det kommunala avloppet.
Bedömning och motivering
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att den oljeavskiljare
som finns på fastigheten i fråga behöver besiktigas, samt redogöras för
ändamålsenlig egenkontroll av verksamhetsutövaren för att undvika
miljörisker med eventuella läckage.
Forts.
Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-12-10

Sbn § 82 forts.

Sammanträdesdatum

Dnr SBN-2020-221

Det har, som beskrivs under sammanfattningen här ovan, redan tidigare
funnits misstanke om förorening från fastigheten.
Samhällsbyggnadsnämnden (dåvarande miljö- och byggnadsnämnden)
beslutade då om föreläggande förenat med vite att oljeavskiljaren skulle
installeras senast 7 april 2014.
Beslutsunderlag
Kommunikation inför beslut om föreläggande
____
Delges

Tekniska enheten
(företag)

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-12-10
Sbn § 83
Sammanträdesdagar 2021
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslag till
sammanträdesdagar.
Beredningens förslag 2020-11-18
Beredningen föreslår att förslaget på sammanträdesdagar, skickas ut till
samtliga ledamöter efter beredningsgruppens möte, så att alla får gott
om tid på sig att kolla igenom dem innan sammanträdet.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden planerade att ha 5 sammanträden under
2020; 20 februari, 23 april, 11 juni, 17 september samt 10 december.
Samtliga sammanträden har ägt rum som planerat.
Ett extra sammanträde kallades nämnden till, den 6 november.
Förslag till sammanträdesdagar:
Beredning: 28 januari, 25 mars, 20 maj, 26 augusti, 18 november
Sammanträde: 18 februari, 15 april, 10 juni, 16 september, 9 december
____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-12-10
Sbn § 84

Dnr SBN-2020-1-32

Val av tillförordnad datskyddsombud
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utse (namn) som
dataskyddsombud för Samhällsbyggnadsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
2020-11-03 har Samhällsbyggnadsförvaltningen mottagit KS beslut
2020-11-02 § 159 om val av tillförordnad dataskyddsombud, då
ordinarie dataskyddsombud går på ledighet från 16 november 2020.
Varje nämnd skall utse ett tillförordnat dataskyddsombud för sin nämnd.
Beslutsunderlag
KS 2020-11-02 § 159
____
Delges

Justerades sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-12-10
Sbn § 85

Dnr 2020.1-22

Svar till KSau, förfrågan 2020-08-24, § 111
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att delge Kommunstyrelsen
informationen.
Sammanfattning av ärendet
Ksau har i beslut taget 2020-08-24, Ks § 111, skickat en förfrågan kring
kommunens möjligheter och ansvar gällande bensinmacken i (by).
Verksamheten som har bedrivits på fastigheten kan utredas i en så
kallad MIFO-undersökning. Detta innebär att en undersökning skall
göras av omfattningen på den tidigare verksamheten och även
undersöker området och ser vilka topografi, jordarter och vilka
vattendrag som finns i området. Utifrån detta avgörs det i vilken
riskklass(1-4) som är lämplig. Hamnar fastigheten i riskklass 1-2 kan
det vara motiverat att utföra en mindre miljöteknisk utredning och
utifrån denna får en ny bedömning göras. Det kan krävas fördjupade
undersökningar, sanering eller att det kan lämnas i nuvarande skick.
Är verksamheten avvecklad är det den sista verksamhetsutövaren som
får bekosta utredningarna och eventuell sanering. Om företaget har
avvecklat verksamheten så kan detta falla på fastighetsägaren.
Kommunen har inget ansvar för undersökning men enligt 26 kap. 22 §
miljöbalken kan tillsynsmyndigheten förelägga verksamhetsutövaren
att utföra de undersökningar av verksamheten eller åtgärden och dess
verkningar som behövs för att tillsynsmyndigheten på ett riktigt sätt ska
kunna fullgöra sina tillsynsuppgifter. Verksamhetsutövaren ska själv
svara för kostnaderna.
________
Delges

Justerades sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-12-10
Sbn § 86
Uppföljning av planen för intern kontroll
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att de har tagit del av
helårsuppföljningen av internkontrollplanen. Kontrollernas som
genomförts visar på att inga brister har upptäckts.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till
handlingarna.
Beskrivning av ärendena
Nämnden ska se till att kontrollen är tillräcklig inom nämndens
ansvarsområde. Den interna kontrollen är en del av ekonomi- och
verksamhetsstyrningen och syftar till att säkerställa att nämndens
verksamhet drivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och
andra beslut och inom den lagstiftning som sätter ramarna för
myndighetens arbete.
Planen ska omfatta de risker och specifika kontrollåtgärder som politisk
nivå prioriterar för det aktuella året.
De övergripande målen är att nämnden med rimlig säkerhet ska se till att
följande uppnås:
- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
- Tillförlitlig finansiell finansiering och information om verksamheten.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer.
En översyn samt revidering av internkontrollplanen ska göras inför år
2021.
Bilaga
Samhällsbyggnadsnämndens uppföljning av planen för intern kontroll

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Uppföljning av intern kontrollplan 2020
samt rutin för internkontroll
för Samhällsbyggnadsnämnden

Fastställt 2020-02-20 SBN, § xx
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Innehåll
Vad är intern kontroll
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Sammanställning av moment som ska kontrolleras
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Vad är intern kontroll?
Internkontroll är ett verktyg som primärt ska användas för att säkerställa att de av fullmäktige
fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen uppfylls. Internkontrollen omfattar såväl
de politiska som de professionella systemen och rutinerna som används för att styra verksamhet
och ekonomi. Arbetet med internkontroll tar sitt ursprung i kommunallagen och utgör en
central del i kvalitetssäkringen av kommunens verksamheter.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern
kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring intern kontroll upprättas inom
kommunen. Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som
syftar till att:

Målen för internkontrollen ska vara:
en ändamålsenlig och kostnadseffektiv
verksamhet

Vilket innebär att ha kontroll över
ekonomi, prestationer och kvalitet samt
att säkerställa att fattade beslut
verkställs och följs upp i förhållande till
fastställd verksamhetsidé och mål.

en tillförlitlig finansiell rapportering och
information om verksamheten

Vilket innebär att nämnden samt
verksamhetsansvariga ska ha tillgång
till rättvisande räkenskaper. Därutöver
ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig
redovisning av verksamhetens
prestationer avseende kvantitet och
kvalitet samt övrig relevant information
om verksamheten och dess
resursanvändning.

efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter

Vilket innebär att vi följer lagstiftning
för vårt område såväl som regelverk
och ingångna avtal med olika parter.

I Övertorneå kommun fastställde Kommunfullmäktige ett reglemente för intern kontroll,
2010-04-19.

Sida 3

Rutin och regler för internkontroll
Ansvarsfördelning
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Den enskilda nämndens uppgift är att se till att en organisation upprättas
för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde och att regler och anvisningar
anges för den interna kontrollen. Uppföljning av den interna kontrollplanen skall ske i samband
med bokslut/årsredovisning.
Förvaltningsansvarige ansvarar för att konkreta regler och anvisningar finns, att upprätthålla en
god intern kontroll, att informera övriga om internkontrollens innebörd, samt att verka för att
de anställda arbetar mot uppställda mål och arbetsmetoder – då detta bidrar till en god intern
kontroll.

Intern kontrollplan för Samhällsbyggnadsnämnden 2020

Område

Kontroll

Ansvarig

Frekvens/
år

Rapportera
till

Utfall delårsuppföljning

Utfall Bokslut

Verkställighet av
politiska beslut

Beslut i KF

Förvaltningschef

1

Nämnd

Något beslut från KF har ej
inkommit för verkställighet.

Fakturahantering

Rätt kontering och
attestering

Förvaltningschef
Handläggare

2

Nämnd

Handläggningstider

Antagna
tjänstegaranti

Förvaltningschef

2

Nämnd

4 st slumpmässiga fakturor har
granskats och det var rätt
kontering och attestering.
Ärendehanteringssystemet kan i
dagsläget inte filtrera fram detta.

Finns ett pågående ärende som är under
handläggning och beslut tas i december
nämnden.
Fyra fakturor har kontrollerats och har varit
rätt konterade och attesterade.

Remitteringar
och
överklagningar

Ärenden följs upp
och återrapporteras
till nämnd
Att inkommande
ärende handläggs
enligt gällande
lagstiftning

2

Nämnd

Hälsoskydd

Miljöskydd

Livsmedel

Förvaltningschef
Miljö och
hälsoskyddsinspektör

2

Att operativ och
systematisk tillsyn
bedriv och
dokumenteras

Miljö och
hälsoskyddsinspektör

2

Tillsynsverksamheten
årligen följs upp och
utvärderas

Livsmedelsinspektör

2

Nämnd

Nämnd

Nämnd

Sida 4

3 st totalt, 1 överklagan, 2
återremitteringar. Har delgivits
Samhällsbyggnadsnämnden
3 handlagda hälsoskyddsärenden
har granskats av
livsmedelsinspektören. Inga
brister eller felaktigheter har
identifierats.
3 beslut enligt miljöbalken har
granskats av
livsmedelsinspektören. Inga
brister eller felaktigheter har
identifierats.
44 av 105 planerade kontroller
har utförts jan-aug. 3
livsmedelsbeslut har granskats av
miljö- och
hälsoskyddsinspektören.

Ärendehanteringssystemet kan i dagsläget inte
filtrera fram detta.
Tre överklagan och tre återremitteringar, har
delgivits nämnden.
Tre hälsoskyddsärenden som handlagts eller
där handläggning pågår granskades av
livsmedelsinspektören och bedömdes
korrekta.
Tre beslut enligt miljöbalken har granskats av
livsmedelsinspektören. Inga brister eller
felaktigheter har identifierats.
66 kontroller av de 105 planerade kontrollerna
har utförts (november).
Tre beslut om föreläggande har granskats av
miljö- och hälsoskyddsinspektören och
bedömdes korrekta.

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-12-10
Sbn § 87
Beslut om intern kontroll för 2021-2023
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslaget till
internkontrollplan för 2021-2023.
Uppföljning sker i samband med delårsuppföljning samt vid bokslut.
Beskrivning av ärendena
Nämnden ska se till att kontrollen är tillräcklig inom nämndens
ansvarsområde. Den interna kontrollen är en del av ekonomi- och
verksamhetsstyrningen och syftar till att säkerställa att nämndens
verksamhet drivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och
andra beslut och inom den lagstiftning som sätter ramarna för
myndighetens arbete.
Planen ska omfatta de risker och specifika kontrollåtgärder som politisk
nivå prioriterar för det aktuella året.
De övergripande målen är att nämnden med rimlig säkerhet ska se till att
följande uppnås:
-

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
Tillförlitlig finansiell finansiering och information om verksamheten.
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer.

Bilaga
Intern kontrollplan för 2021-2023
Delges
Kommunstyrelsen

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Intern kontrollplan 2021-2023
samt rutin för internkontroll
för Samhällsbyggnadsnämnden

Fastställt 2020-12-10 SBN, § xx
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Vad är intern kontroll?

Internkontroll är ett verktyg som primärt ska användas för att säkerställa att de av fullmäktige
fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen uppfylls. Internkontrollen omfattar såväl
de politiska som de professionella systemen och rutinerna som används för att styra verksamhet
och ekonomi. Arbetet med internkontroll tar sitt ursprung i kommunallagen och utgör en
central del i kvalitetssäkringen av kommunens verksamheter.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern
kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring intern kontroll upprättas inom
kommunen. Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som
syftar till att:

Mål för internkontroll

En ändamålsenlig och kostnadseffektiv
verksamhet

Vilket innebär att ha kontroll över
ekonomi, prestationer och kvalitet samt
att säkerställa att fattade beslut
verkställs och följs upp i förhållande till
fastställd verksamhetsidé och mål.

En tillförlitlig finansiell rapportering och
information om verksamheten

Vilket innebär att nämnden samt
verksamhetsansvariga ska ha tillgång
till rättvisande räkenskaper. Därutöver
ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig
redovisning av verksamhetens
prestationer avseende kvantitet och
kvalitet samt övrig relevant information
om verksamheten och dess
resursanvändning.

Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter

Vilket innebär att vi följer lagstiftning
för vårt område såväl som regelverk
och ingångna avtal med olika parter.

Rutin och regler för internkontroll

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Den enskilda nämndens uppgift är att se till att en organisation upprättas
för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde och att regler och anvisningar
anges för den interna kontrollen. Uppföljning av den interna kontrollplanen skall ske i samband
med bokslut/årsredovisning.
Förvaltningsansvarige ansvarar för att konkreta regler och anvisningar finns, att upprätthålla en
god intern kontroll, att informera övriga om internkontrollens innebörd, samt att verka för att
de anställda arbetar mot uppställda mål och arbetsmetoder – då detta bidrar till en god intern
kontroll.

Sida 2

Intern kontrollplan för Samhällsbyggnadsnämnden 2021-2023
Område

Kontroll

Ansvarig

Kontroll av att avgifter
faktureras enligt taxan

Stickprov. Tre
beslut av
respektive
handläggare
kontrolleras.
Stickprov. Tre
beslut av
respektive
handläggare
kontrolleras.
Stickprov. Tre
beslut av
respektive
handläggare
kontrolleras.
Antagna
tjänstegaranti

Handläggare
kontrollerar
varandras
beslut

Kontroll av att
besluten är korrekta
och att rätt lagstöd
anges
Kontroll av att
ärenden och inkomna
handlingar är korrekt
diarieförda
Handläggningstider
Kontroll av
nämndsärenden som
rör remitteringar,
bordläggning och
överklagningar
Kontroll av rutiner
och att hemsidan har
korrekt information.
Redovisning
långdragna bygg-och
miljönämnden

Frekve
ns/
år
2

Rapport
era till

Handläggare
kontrollerar
varandras
beslut

2

Nämnd

Handläggare
kontrollerar
varandras
beslut

2

Nämnd

Handläggare

2

Nämnd

Ärenden följs
upp och
återrapporteras
till nämnd

Nämndssekreterare

2

Nämnd

Respektive
handläggare
kontrollerar sitt
område.
Respektive
handläggare
redovisar sitt
område.

Samtliga
handläggare

1

Nämnd

Samtliga
handläggare

1

Nämnd

Nämnd
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Utfall delårsuppföljning

Utfall bokslut

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-12-10
Sbn § 88
Förslag till verksamhetsplan 2021
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av
Verksamhetsplan för 2021 och beslutar att godkänna förslaget.
Förvaltningen avser att arbeta vidare med en treårig verksamhetsplan
och tillika tillsynsplan och den ska tas upp för beslut under 2021.
Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att färdigställa
verksamhetsplanen och tillika tillsynsplan till kommande nämnd.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschefen har upprättat ett förslag till Verksamhetsplan
2021. Förslaget har skickats till ledamöterna före sammanträdet.
Beslutsunderlag
Förslag till Verksamhetsplan 2021
Delges
Kommunstyrelsen

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
Verksamhetsplan och nulägesanalys
2021
- med övergripande plan 2022-2023

1

Innehållsförteckning
1

Inledning..................................................................................................................... 3

2

Verksamheten ............................................................................................................. 4
2.1

Organisation - och ledningsstruktur ............................ Fel! Bokmärket är inte definierat.

2.2

Medarbetare ................................................................................................................................... 5

3

Förändringar ............................................................................................................... 6

4

Målstyrning ................................................................................................................. 7
4.1

5

Prioriterade utvecklingsområden ................................................................................................ 7
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5.1
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5.2
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5.3
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Inledning
Verksamhetsplanen är ett instrument för att kunna styra, följa upp och mäta verksamheten inom en nämndens
ansvarsområde. I verksamhetsplanen beskrivs de prioriterade aktiviteter som nämnden vill genomföra för att nå
sina mål. En aktuell och uppdaterad verksamhetsplan är en grundläggande förutsättning för styrning av
Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete under året. Den innehåller information om de politiska målen och
prioriteringar, tillgängliga resurser samt om de aktiviteter som ska genomföras. Planen ger såväl förvaltningen
som politiken ett verktyg för att planera, följa upp och utvärdera den löpande verksamheten.
Verksamhetsplanen är som regel ettårig, men undantag kan förekomma för uppgifter som löper under längre tid.
Nämnden är enligt lag skyldig att anta en tillsyns- och kontrollplan för miljö, hälsoskydd och livsmedel. Därför
tillkommer ytterligare en verksamhetsplan som är tillika tillsyn- och kontrollplan inom ovanstående områden.
För miljöinspektörernas arbetsområden bygger verksamhetsplanen på en detaljerad treårig kontrollplan. Genom
att besluta om den mer detaljerade verksamhetsplanen uppfyller Samhällsbyggnadsnämnden därmed sin
lagstadgade skyldighet.
I kommande verksamhetsplan som tillika är en tillsynsplan kommer mer detaljerade beskrivningar av planerad
verksamhet inom avdelningens olika verksamhetsområden: bygg, miljö och hälsa, livsmedel och trafik.
Samhällsbyggnadsnämndens ansvar styrs i stor del av lagar och förordningar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nämndens reglemente samt kommunfullmäktiges vision
Plan- och bygglagen
Plan- och Byggförordningen
Boverkets byggregler
Boverkets föreskrifter
Fastighetsbildningslagen
Anläggnings lag
Ledningsrättslagen
Lag om färdigställandeskydd
Förvaltningslagen
Miljöbalken med förordningar och föreskrifter
Livsmedelslagen
Livsmedelsförordningen
Förordning om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning
Förordning om livsmedelshygien
Förordning om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foderlivsmedelslagstiftningen
Tobakslagen
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
Trafiklagstiftningen

och
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Verksamheten
Verksamhetens syfte
Samhällsbyggnadsnämndens huvudsakliga syfte är att tillgodose behovet av miljö och samhällsbyggnadsarbete.
Processen syftar till att skapa attraktiva områden i kommunen med god service, ett attraktivt centrum och en
hållbar landsbygd för medborgarna. Med de naturliga förutsättningarna som utgångspunkt främjas en hållbar
utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.
Kommunen har vissa lagstadgade uppgifter och kommunfullmäktige har gett Samhällsbyggnadsnämnden uppdraget
att pröva tillstånds- och lovansökningar samt utöva tillsyn enligt plan- och bygglagen (PBL), lagen om
bostadsanpassningsbidrag, miljöbalken (MB), livsmedelslagen samt lagstiftningen inom strålskydd, vissa receptfria
läkemedel, tobak och alkohol med flera lagar och förordningar. Nämnden handlägger även parkeringstillstånd enligt
Trafikförordningen samt trafikfrågor.
Därutöver har kommunen frivilligt övertagit vissa uppgifter från länsstyrelsen, så som miljötillsyn på A- och Banläggningar (till exempel täkter). Nämnden har även getts ansvar att besluta om adresser. Som tillsynsmyndighet
skall Samhällsbyggnadsnämnden säkerställa syftet med respektive lagstiftning.
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsidé är att vi skall erbjuda kommunens invånare, näringsliv och besökare
en snabb, rättssäker och väl fungerande handläggning av ärenden som nämnden ansvarar för.
Kundperspektiv
Kommunens invånare och företag skall anse att nämnden i myndighetsutövningen uppträder på ett tydligt,
rättssäkert och kompetent sätt samt ger en information som är konsekvent korrekt och lätt att förstå.
För att tillmötesgå kundernas önskemål använder vi en "dropp in" modell där kunderna kan komma till oss utan
att beställa tid i förväg. Detta kommer dock att påverkas av restriktioner med anledning av Corona/Covid-19, då
kommunen rekommenderar att endast ta emot förbokade besök. Hur länge dessa restriktioner ska pågå är i
dagsläget oklart. E-post besvaras inom två dagar, telefon svaras alltid i om tillfälle finns.
Organisation - och ledningsstruktur
Samhällsbyggnadsnämnden har 7 ledamöter och 7 ersättare. Nämndens beredningsgrupp består av ordförande,
vice ordförande, en alternerande ledamot enligt rullande schema samt tjänstemän. Stadsarkitekt kontaktas vid
behov.
Förvaltningen leds av en Samhällsbyggnadschef på 40 % som till sin hjälp har en miljö- och
hälsoskyddsinspektör, en livsmedelsinspektör/energi- och klimatrådgivare samt en byggnadsinspektör. Delad
chefstjänst med Pajala kommun har fallit väl ut när det gäller samverkan med övriga kommuner. Om denna
samverkan faller väl ut kan det finnas förutsätter att på sikt fördjupa och bredda samarbetet exempelvis genom
ytterligare avtalssamverkan och erfarenhetsutbyte. Ett samverkansavtal finns sedan några år med Överkalix och
Pajala kommuner som innebär att vid akuta situationer inom livsmedels- eller miljöområdet, i synnerhet under
semestertider, kan hjälp erhållas.
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Organisationsschema
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadschef

Bygg

Miljö

Plan
Bygglov

Bostadsanpassning

Miljö och
hälsoskydd
Livsmedels
Energi- och
klimatrådgivning

Medarbetare
Tabell 1. Medarbetare
ENHET/FUNKTION

ANTAL
2020

MÄN (%)

KVINNOR
(%)

FÖRSLAG
2021

MÄN (%)

KVINNOR
(%)

MILJÖ- OCH LIVSMEDEL

2

1

1

2

1

1

BYGGLOV, TILLSYN OCH
DETALJPLAN

1

0,25

1

1

GIS INGENJÖR

1

0,75

ADMINISTRATÖR

1

CHEF

1

SUMMA

4

0

1

0

0,4

1
0,4

5,15

Tabell 2. Framtida rekryteringsbehov
BEFATTNING

2021

2022

2023

GIS INGENJÖR KOMBINERAT MED FÖRSTÄRKNING PÅ
ORD. VERKSAMHET

1

1

1

SUMMA

1

1

1
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Kompetensutveckling
Kompetensutvecklingsplaner ska tas fram för avdelningens olika områden som bygg, administration och miljö.
Kompetenshöjande insatser utgår från dessa planer samt från de behov och önskemål som lyfts fram i
medarbetarsamtalen. Syftet är att fler medarbetare ska kunna ha en viss särskild kompetens för att minska
avdelningens sårbarhet vid sjukdom, uppsägningar och annan frånvaro. Dock ska inte alla behöva kunna allt.
Beroende på hur bemanningen kommer att se ut under året kommer det att påverka behovet av
kompetensutveckling. Det kommer att krävas tid samt utbildningar framförallt vid nyrekrytering på miljösidan.

Förändringar
Förändringar i lagar, förordningar, rekommendationer samt övriga organisatoriska förändringar som kan inverka
på nämndens budgetbehov kommande år.
Ändringar i Plan- och bygglagen
1. Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan. Lagändringen tydliggör vilka tidsfrister som
gäller för byggnadsnämndens handläggning av ärenden om lov, förhandsbesked och startbesked. Om
dessa tidsfrister inte hålls kommer avgiften som nämnden har rätt att ta ut reduceras med en femtedel
per påbörjad vecka. En utgångspunkt till förslaget om reduktion av bygglovavgift är att
byggnadsnämnden ska meddela beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från den dag
ansökan kom in till nämnden.
2. Tydligare och enklare detaljplanekrav. Syftet med dessa ändringar är att göra det enklare att bedöma när
det krävs respektive inte krävs en detaljplan. Utöver detta tillkommer krav på digitalisering vilket
kommer att kräva resurser och ett ökat budgetbehov kommande år.
3. Ny regional planering. De här nya bestämmelserna ersätter de tidigare bestämmelserna om
regionplanering i PBL och i lagen om regionplanering för kommunerna i Stockholms län. Enligt
ändringarna ska det numera finnas regional planering i Stockholms och Skåne län.
Ändringar i Miljöbalken och livsmedelslagen
1. En mer omfattande förändring gäller vatten och innefattar ett flertal lagar, däribland miljöbalken. Syftet
med förändringen är att Sverige ska ha moderna miljökrav på svensk vattenkraft. Förändringen innebär
att vattenkraftverkens miljötillstånd ska omprövas enligt en nationell plan som väger förbättrad
vattenmiljö mot tillgång till vattenkraftsel.
2. En ny förordning som trädde i kraft gäller myndigheters klimatanpassningsarbete. Förordningen är ett
resultat av den nationella strategin för klimatanpassning och syftar till att myndigheternas arbete med
klimatanpassning ska ske på ett strukturerat sätt.
3. Förordningen om invasiva främmande arter är ytterligare en ny förordning. Bestämmelserna förtydligar
vad som gäller kring invasiva främmande arter i Sverige så att effektiva åtgärder kan vidtas.
4. Reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge ses över.
5. Översyn av riskklassningsmodell inom livsmedel
6. Översyn av avgifter inom livsmedel
7. Ny kontrollförordning
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Målstyrning
Prioriterade utvecklingsområden för Samhällsbyggnadsnämnden
Övergripande mål
tagna av
Kommunfullmäktige

Prioriterade
utvecklingsområden

Aktiviteter

Mått

Övertorneå kommun
ska arbeta för ett
tillgängligt och
inkluderande kulturoch fritidsutbud.

Öka tillgängligheten i publika
lokaler

Inventera EAH i kommunens publika
lokaler

Övertorneå ska med
jämställdhet i fokus,
arbeta för att tillgodose
medborgarnas behov
utan att äventyra
kommande
generationers
möjligheter att
tillgodose sina.

Ökad digitalisering

Möjlighet att delta digitalt vid
samrådsmöten.

Övertorneå kommun
ska verka för ökad
tillväxt inom privat och
offentligt näringsliv.

Förbättra och effektivisera
ärendehanteringen för effektivare
service och snabbare beslutsgång.

Digitalisera ärendehanteringen och
utveckla EDP

Utveckla EDP med epostfunktion, mallar,
automatisera Poit, digitala
stämpeln.

Ta fram en kompetensutvecklingsplan
för såväl miljö som byggsidan för att
minska sårbarheten.

Ta fram
informationsbroschyrer om vad
man ska tänka på vid
installation av värmepumpar
och enskilda avlopp

Öka tillgängligheten och minska
sårbarheten.

Förbättra informationen till
allmänheten och näringslivet.

Informationsinsatser på hemsida och
lokal mediekanal.

Måluppfyllelse

Kommentar

Minst en informationsinsats
från bygg och en från miljö

Övertorneå kommun
Synliggöra verksamheten, kan ses
ska profilera sig som en som ett led i arbetet med
framgångsrik
kompetensförsörjning
utbildningsort.

Utreda möjlighet att ta emot
högskolepraktikanter/feriearbetare

Övertorneå kommun
Minskad tillförsel av näringsämnen Färdigställa avloppspolicyn.
ska stimulera och verka som kan orsaka övergödning i sjöar
för tillkomsten av
och vattendrag.
Göra ett utskick till fastighetsägare som
attraktiva
inte haft godkända avlopp med
boendeformer för alla.
information och en uppmaning om
åtgärd.
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Övrigt förbättringsarbete
•

Avdelningen ska gå igenom och uppdatera all information som ska finnas tillgänglig på hemsidan minst
en gång per år.

•

Delad chefstjänst med Övertorneå kommun har fallit väl ut när det gäller samverkan med övriga
kommuner. Om denna samverkan faller väl ut kan det finnas förutsätter att på sikt fördjupa och bredda
samarbetet exempelvis genom ytterligare avtalssamverkan och erfarenhetsutbyte.

•

Under året kommer kraftfulla insatser att vidtas för att förbättra EDP:s prestanda. Utvecklingen av nya
samt förbättringen av gamla mallar fortgår löpande vilket kommer resultera i en mer effektiv och
rättssäker handläggning.

•

Delegationsordningen ska ses över med avseende på serveringstillstånd och tillsyn samt så
administratören kan handlägga vissa byggärenden.

•

En årscykel för Samhällsbyggnadsnämnden och förvaltningens arbete ska tas fram.

•

Organisationen kommer i mån av tid och utifrån behov även fortsätta jobba med löpande
förbättringsarbete, så som att ta fram rutiner, göra en analys av processerna och uppdatera hemsidan.

•

Kompetensutvecklingsplaner bör även tas för bygg, miljö och administration

•

Fortsättning med uppföljning av tidigare avloppsinventering ska fortskrida.

•

Kommunbesök i avsikt att lära av varandra och göra jämförelser så vi arbetar på ett likartat sätt.

•

En ny miljötaxa bör utarbetas.

Tillfälliga förändringar på grund av
Covid-19/Corona
Utbrottet av pandemin Covid-19 kommer att påverka förvaltningen förmodligen under början av 2021. Enligt
kommunens direktiv har personalen varit tvungen att stanna hemma vid minsta symtom samt uppmanats att
arbeta hemifrån även utan symtom om detta har varit möjligt. För att bäst undvika personalbortfall och kunna
uppfylla målen vid årsslutet har sådana uppgifter prioriterats som personalen har kunnat arbeta med hemifrån.
Även avdelningens beredskap höjdes. Personalen har gjort en översyn av de samhällsviktiga arbetsuppgifterna
och tagit fram förslag på för hur dessa kan tillgodoses vid personalbortfall.
En förändring som påverkat avdelningen och som kom med anledning av pandemin är att avdelningen måste
bedriva trängseltillsyn på serveringsställen. En mer utförlig beskrivning av arbetsuppgifterna och den
uppskattade tidsåtgången finns beskrivet i verksamhetsplanen som tillika är tillsynsplan.
Dessa tillfälliga förändringar förväntas fortskrida i början av eller eventuellt under hela 2021.
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Ekonomi
Investeringsbehov
Investeringsbehov
Prioritet

Område

Objekt

2021

2022

Digitalisering SBN

50

50

50

50

Totalt

2023

Budgetförutsättningar
Tilldelad budgetram för 2021 är 2 830 tkr för Samhällsbyggnadsnämnden.
Nämndens verksamhet beräknas drivas inom fastställd budgetram och därför krävs inga konkreta åtgärder för att
hålla budgeten i balans.

Budgetförslag
ANSVARSKOD

BUDGET 2020

BUDGETFÖRSLAG 2021

2 015,5

2 162,9

-293

-282

07250 PLANHANDLÄGGARE

130,5

0

81010 SAMHÄLLSBYGGNADS- TRAFIKNÄMND

263,4

235

81100 LIVSMEDELSTILLSYN

251,6

238,9

82100 MILJÖSKYDDSVERKSAMHET

432,1

475,2

2 800,1

2 830,0

TOTALT ANSVAR 311 SAMHÄLLSBYGGNADSCHEF
07000 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR
07200 BYGG OCH SAMHÄLLSPLANERING

TOTALT ANSVAR 312 MILJÖINSPEKTÖR

TOTALT

Det finns utrymme för att rekrytering av ytterligare en tjänst men endast till 75 % vilket kräver samordning med
någon annan förvaltning för att kunna få en finansiering på 100 %. I dagsläget köper Övertorneå 40 % av
chefstjänsten. Samverkan med Pajala verkställdes i maj 2020 och kommer att utvärderas i början på 2021. Det
finns dock inga indikationer på att samverkan ska upphöra men det är något nämnden och verksamheten bör ha
i beaktande.
Budgeten är uppdelad i flera olika objekt för att det ska vara möjligt att spåra kostnader och intäkter till miljö,
hälsoskydd, livsmedel, plan och bygg. Budgeten för respektive område fördelas enligt ovan.
Bostadsanpassningsbudgeten finns under tekniska enheten.

Budgetförutsättningar
Budgetramen 2021 för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet är 2 830 tkr. Samhällsbyggnadsnämndens
verksamhet beräknas drivas inom fastställd budgetram även 2021.
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ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-12-10
Sbn § 89
Budget 2021
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta fördelning enligt nedan förslag.
Beskrivning av ärendet
Det råder fortfarande stora oklarheter kring hur Corona/Covid-19 kommer att
påverka verksamheten på Samhällsbyggnadsnämnden under 2021. Det kan
påverka intäkter under kommande år beroende på restriktioner samt
personalfrånvaro.
Ks har i beslut taget 2020-10-26, Ks § 152, beslutat att
Samhällsbyggnadsförvaltningen utifrån nuvarande organisationsstruktur
saknar personella resurser att kunna genomföra uppdraget som
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-12. Med anledning av detta samt för
att underlätta samarbetet mellan kommunerna och uppdraget för
samhällsbyggnadsförvaltningens chef beslutade kommunledningsförvaltningen att samhällsbyggnadsförvaltningen fokuserar på
myndighetsutövning och att ansvaret för kollektivtrafik, infrastruktur och
markfrågor därmed återgår till kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsförvaltningen bör dock fortsatt har ansvaret för klimat- och energirådgivning
där man byggt upp en kompetens i frågan.
Det finns därmed ett behov av att se över resursbehovet under 2021 för att se
var förvaltningen behöver förstärkas samtidigt som det i dagsläget inte är klart
gällande samverkan med Pajala kommun och chefstjänsten.
Budget 2020

Budgetförslag
2021

2 015,5

2 162,9

-293

-282

07250 Planhandläggare

130,5

0

81010 Samhällsbyggnads- Trafiknämnd

263,4

235

81100 Livsmedelstillsyn

251,6

238,9

82100 Miljöskyddsverksamhet

432,1

475,2

2 800,1

2 830,0

Ansvarskod
Totalt ansvar 311 Samhällsbyggnadschef
07000 Samhällsbyggnadskontor
07200 Bygg och samhällsplanering

Totalt ansvar 312 Miljöinspektör

Totalt

______
Delges

Justerades sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-12-10
Sbn § 90
Ekonomi
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att det även fortledes visar på
ett överskott och att detta beror främst på lägre personalkostnader och
även rese- och utbildningskostnader som minskat med anledning av
restriktionerna som Corona/Covid-19 medfört. Det finns dock behov av
förstärkning på ordinarie verksamhet och samhällsbyggnadsförvaltningen bör se över personalresurserna på förvaltningen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna punkten efter information
och lägger ärendet till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämndens prognos visar ett överskott på 528,3 tkr.
Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat med anledning bland
annat av lösningen för chefstjänsten. Den vakanshållna tjänsten som
planhandläggare påverkar också utfallet, detta även trots att den extra
resursen som varit anställd under årets första del balanserar upp och
minskar det prognostiserade överskottet. En besparing har också skett
då livsmedelsinspektören går ner på 90 % from 1 augusti.
Rese- och utbildningskostnader har minskat med anledning av
restriktioner.
Det har troligtvis även att skett en eftersläpning av tillsynsintäkter och
eventuellt uteblivna intäkter med anledning av Corona/Covid-19. Det har
även tillkommit ett uppdrag från Folkhälsomyndigheten att utföra Covid19 tillsyn på olika livsmedelsanläggningar, ett uppdrag som har varit
brådskande och som har tagit tid från annan tillsyn.
Mängden bygglov har ökat under sommaren och trots detta är det svårt
att förutsäga om det kommer att hamna på budgeterad nivå eftersom
detta har varit väldigt högt budgeterat.
Bilaga
Prognos 2020 per 31 oktober

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Prognos 2020

per 31 oktober
Samhällsbyggnadsnämnden
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Våra verksamheter
Ekonomisk analys
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Ekonomisk analys för perioden och helårsprognos
Samhällsbyggnadsnämndens prognos visar ett överskott på 528,3 tkr.
Överskottet beror delvis på:
I maj trädde den nya lösningen med delad chefstjänst med Pajala kommun i kraft. Tjänsten har delats
initialt med 40 % för Övertorneå och 60 % för Pajala. I övrigt har en anställd valt att under hösten gå ner
till 90 % i arbetstid. Detta innebär sammantaget minskade personalkostnader.
Med anledning av Corona/Covid-19 har inplanerade utbildningar och resor uteblivit vilket medför ett
överskott från lagd budget. Troligtvis föreligger även en eftersläpning av tillsynsintäkter, vilka är svåra att
förutse med anledning av Corona/Covid-19. Bygglovsintäkterna visar på ett underskott men har troligtvis
varit för högt budgeterade.

Åtgärder för en budget i balans vid årets slut
Budget i balans

Året i siffror
Prognos OKT 2020

Budget 2020

Avvikelse

ANSVAR 311
SAMHÄLLSBYGGNADSCHEF

1868,2

2145,8

277,6

Vht 07000 Samhällsbyggnadskontor

1893,4

2044,9

151,5

Vht 07200 Bygg och samhällsplanering

-273,0

-293,0

-20,0

10,8

130,5

119,7

Vht 81010 Samhällsbyggnad - Trafiknämnd

237,0

263,4

26,4

ANSVAR 312 MILJÖINSPEKTÖR

446,5

697,2

250,7

84,6

265,1

180,5

361,9

432,1

70,2

2761,2

2843,0

528,3

Vht Planhandläggare

Vht 81100 Livsmedelstillsyn
Vht 82100 Miljöskyddsverksamhet
TOTALT
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND

Framtiden
Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen pågår och Lantmäteriet har fått i uppdrag av Regeringen att
påbörja kompetenssatsningar gällande samtliga kommuner i Sverige. Ny lagstiftning för översiktsplanering
har trätt i kraft 1 april 2020. Syftet med lagstiftningen är att hela översiktsplanen skall bli digital och detta
blir obligatorisk för alla kommuner i Sverige senast 1 januari 2022.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är också drivande i utvecklingen av kartstödsprogrammet Geosecma för
att få en mer rättssäker bygglovsprocess. Det pågår också ett projekt med fem olika Norrbottens
kommuner för att kunna ha en gemensam strategi för utveckling av geosecma och eventuellt utforma en
gemensam plattform för detta.
Utvecklingsarbete pågår med att förbättra och digitalisera nämndsprocessen samt att utveckla övriga
mallar för att få en mer rättssäker och likställd handläggning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bör även fortsätta med uppföljningen av inventeringen av enskilda avlopp.
Rekrytering av Miljöinspektör pågår och förväntas vara klar i början på kommande år.

I korthet
Avvikelse mot budget: + 528,3 TKR
Ansvarsområden
• Miljö- och hälsoskyddstillsyn
• Livsmedelstillsyn
• Planläggning och fysisk planering
• Bygglov och tillståndsgivning
• Bostadsanpassning
• Energi och klimatrådgivning
• Trafikfrågor och trafikliggare
Ordförande: Håkan Sandkvist (C)
Förvaltningschef: Maria Alldén

Viktiga händelser
Detaljplaneringen av Luppio berget är färdigställt och planens syfte är att skapa förutsättningar för
turistverksamhet med lodge, hotellbyggnad och stugor.
From 1 maj delades chefstjänsten med Pajala kommun med en initial fördelning på 40 % för Övertorneå
kommun.
Samarbete mellan Pajala, Kalix, Haparanda, Överkalix och Övertorneå kommun har påbörjats för en
gemensam GIS-verksamhet. Kommunerna ska genom samverkan kunna erhålla en långsiktig,
kvalitetssäker och effektiv försörjning av GIS-tjänster.
Corona/Covid-19 har påverkat verksamheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Även om en större
andel av tillsyn och kontroll är tänkt att infalla under sommarmånaderna och hösten har det skett en
eftersläpning mot planen under våren, vilket beror på den extraordinarie situationen orsakad av Covid-19.
Det har även tillkommit ett uppdrag från Folkhälsomyndigheten att utföra Covid-19 tillsyn på olika
livsmedelsanläggningar, ett uppdrag som har varit brådskande och som har tagit tid från annan tillsyn.
Utvecklingsarbete pågår med att förbättra och digitalisera ärendehanteringen.

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-12-10
Sbn § 91
Verksamhetsrapport
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar punkten efter information.
Sammanfattning av ärendet
a) Corona/Covid-19
Corona/Covid-19 påverkar fortfarande verksamheten på
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det har uppstått en eftersläpning mot
planen under hela året, vilket beror på den extraordinarie situationen
orsakad av Covid-19. Detta beror främst på restriktioner men även
frånvaro av personal har ökat. Det har även tillkommit ett uppdrag från
Folkhälsomyndigheten att utföra Covid-19 tillsyn på olika
livsmedelsanläggningar, ett uppdrag som har varit brådskande och som
har tagit tid från annan tillsyn.
b) Verksamhetsutveckling
Samarbete pågår mellan fem kommuner för att utveckla
kartstödsprogrammet Geosecma. Det är främst byggsidan som deltar i
detta projekt.
Utvecklingsarbete pågår med att förbättra och digitalisera
nämndsprocessen. Kallelsen ska delas i samma mötesmodul som övriga
delar av kommunen använder.
En översyn av rutiner pågår också, det finns behov av att skriva nya
rutiner samt se över befintliga rutiner. Främst gäller det rutiner vid
frånvaro vilket behovet är mer påtagligt med anledning av pandemin
som råder.
Samarbete med Pajala kommuns bygg- och miljöavdelning har inletts
och vi kommer, när restriktionerna minskar, att ha en gemensam
kompetensutbytesträff.
c) Personal
Rekrytering av miljöinspektör är avslutad och det börjar en ny inspektör
2021-01-12.

Forts.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Sbn § 91 forts.
d) Budget 2021
Ks har i beslut taget 2020-10-26, Ks § 152, beslutat att
Samhällsbyggnadsförvaltningen utifrån nuvarande organisationsstruktur
saknar personella resurser att kunna genomföra uppdraget som
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-12. Pga av detta samt för att
underlätta samarbetet mellan kommunerna och uppdraget för
samhällsbyggnadsförvaltningens chef beslutade kommunledningsförvaltningen att samhällsbyggnadsförvaltningen fokuserar på
myndighetsutövning och att ansvaret för kollektivtrafik, infrastruktur
och markfrågor därmed återgår till kommunstyrelsen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bör dock fortsatt ha ansvaret för
klimat- och energirådgivning där man byggt upp en kompetens i frågan.
Det finns därmed ett behov av att se över resursbehovet under 2021 för
att se var förvaltningen behöver förstärkas.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Sbn § 92

Dnr 2020.1-39

Årligt möte med kommunens revisorer – Ansvarsutövande 2020
Beslut
Ärendet föranleder inget beslut. Diskussionerna kommer sammanfattas i
en revisionsberättelse
Sammanfattning av ärendet
Övertorneå kommuns revisorer och deras sakkunnige (namn) från
(företag), har bokat in ett möte med Samhällsbyggnadsnämnden om
ansvarsutövande 2020.
Inför granskningen har Samhällsbyggnadsförvaltningen skickat följande
dokumentation till PwC:
1. Internbudget 2020
2. Verksamhetsplan 2020
3. Delårsrapporter
4. Gemensamt reglemente för nämnder och styrelser i Övertorneå
kommun
5. Internkontrollplan 2020
6. Uppföljning av internkontrollplan
Beslutsunderlag
Grundläggande granskning: Samhällsbyggnadsnämnden 2020
____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden

2020-12-10
Sbn § 93
Skrivelse angående behov av förbättrat vägnät i Övertorneå
kommun
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta
nedanstående skrivelse och översända till Övertorneå
kommuns representanter i Norrbottens trafiknämnd samt till
Trafikverket.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Övertorneå kommun anser att det bör
finnas bra och farbara vägar i hela Sverige även i glesbygdskommunerna. Alla bör ha en möjlighet att ta sig fram och åka på vägar
bekostade av det allmänna. Om hela landet ska ha möjligheter att
utvecklas samt att kommunerna ska kunna bedriva en vettig
näringslivsutveckling så krävs det bra infrastruktur och främst vägar då
glesbygden sällan har andra transportmöjligheter.
Vägarna är för det mesta dåligt asfalterade med håligheter så kallade
potthål och det föreligger ofta ett dåligt underhåll, främst vintertid då
sandning oftast saknas, på asfaltsvägarna men även på grusvägarna.
Det är överlag en dålig vägstandard men de vägar
Samhällsbyggnadsförvaltningen främst vill lyfta är:
Väg 800
Väg 799
Väg 795
Väg 391 (mot Korpilombolo)
Väg 855 (mot Siekasjärvi)
____
Delges

Trafikverket
Övertorneå kommuns representanter
i Norrbottens trafiknämnd

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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2020-12-10
Sbn § 94
Skrivelse angående behov av förbättrat underhåll av vägnätet i
Övertorneå centralort
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta
nedanstående skrivelse och översända till Kommunstyrelsen i
Övertorneå kommun
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden i Övertorneå kommun anser att vägarna i
centralorten främst Matarengivägen har bristande snöröjning samt
brister i sandning. Det finns även brister i underhåll vid Hälsocentralens
parkering samt framför entrén till byggnaden. Bristande snöröjning och
sandning kan medföra halkolyckor med stora samhällskostnader som
följd.

____
Delges

Justerades sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Sbn § 95
Aktuellt inom trafik
Sammanträdet
Den administrativa handläggaren informerar nämnden om statistik
inkommen 2020-12-04 från NTF Norrbotten avseende bältesanvändning
i Övertorneå kommun.
Bältesanvändningen i Norrbotten ligger på 88 %. Mätningen visar på en
försämring i Övertorneå kommun från åren innan, vilket gör att
kommunen hamnar mycket under rikssnittet. Se siffror nedan i
jämförelse från förra året:
Alla:
Förare:
Passagerare:

2019
90 %
90 %
92 %

2020
71 %
72 %
67 %

Riksdagen fattade ett beslut 2007 om att max 220 ska dö i trafiken 2020.
Utifrån detta har Trafikverket i sitt arbete med målstyrning plockat upp
ett antal indikatorer som följs upp årligen. Målet för bältesanvändning
2020 är att 99 % ska använda bilbälte.
Samhällsbyggnadsnämnden tar till sig statistiken och kommer ha denna
i åtanke inför planering av trafiksäkerhetsaktiviteter.
Sammanfattning av ärendet
Aktuellt inom trafik är en stående punkt på Samhällsbyggnadsnämndens
dagordningar från och med 2019-02-14.
_____
Inga nya trafikärenden har inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Information från Ekokommungruppen
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ta bort Information från
ekokommungruppen som stående punkt från och med nästa
sammanträde.
Sammanträdet
Ingen från Ekokommungruppen var närvarade vid sammanträdet.
Beredningen
Ingen från Ekokommungruppen var närvarade vid beredningsmötet.
Sammanfattning av ärendet
Information från Ekokommungruppen är sedan 2019-06-19 en stående
punkt.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Sbn § 97
Återrapportering av delegationsbeslut
Beslut
Återrapporteringen godkänns.
1. Miljö- och hälsoskyddsinspektören har beslutat i anledning av
anmälan om installation av värmepump på följande fastighet.
-

(fastighet) – (namn) (obj 3253)

2. Miljö- och livsmedelsinspektören har beslutat om registrering av
livsmedelsanläggning på följande fastigheter.
-

(fastighet) – (företag) (Dnr 2020.263)
(fastighet) – (företag) (Dnr 2020.272)

3. Miljö- och livsmedelsinspektören har beslutat om inplacering i
riskklass och årlig kontrolltid på:
-

1 timme för (företag). (Dnr 2020.264)
2 timmar för (företag). (Dnr 2020.273)

4. Miljö- och livsmedelsinspektören har beslutat om att avregistrera
följande livsmedelsanläggning:
-

(företag) (Dnr 2020.278)

5. Miljö- och livsmedelsinspektören har beslutat om att utfärda
föreläggande om åtgärder till verksamhetsutövare av följande
verksamheter:
-

(verksamhet) – (verksamhetsutövare) (Dnr 2020.265)
(verksamhet)– (verksamhetsutövare) (Dnr 2020.268)
(verksamhet) – (verksamhetsutövare) (Dnr 2020.257)
(verksamhet) – (verksamhetsutövare) (Dnr 2020.266)
(verksamhet) – (verksamhetsutövare) (Dnr 2020.279)
(verksamhet) – (verksamhetsutövare) (Dnr 2020.280)

6. Miljö- och livsmedelsinspektören har beslutat om avgift för nedlagd
handläggningstid hos:
Justerades sign

(fastighet) – (företag). (Dnr 2020.228)
Utdragsbestyrkande

Forts.
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Sammanträdesdatum

Sbn § 97 forts.
7. Byggnadsinspektören har beslutat om att fastställa en ny adress på
följande fastighet:
-

(fastighet) – (adress)

8. Byggnadsinspektören har beviljat marklov samt startbesked för:
-

(företag), för utfyllnad av slänt på fastigheten (fastighet). (Dnr
2020.259)

9. Byggnadsinspektören har beviljat bygglov till:
-

(namn), för nybyggnad av industri- och verkstadsbyggnad på
fastigheten (fastighet). (Dnr 2020.193)

10. Byggnadsinspektören har beviljat bygglov samt startbesked till:
-

(namn), för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten
(fastighet). (Dnr 2020.249)
(namn), för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum på
fastigheten (fastighet). (Dnr 2020.260)
(företag), för ombyggnad och ändrad användning av lokaler till
lägenhet på fastigheten (fastighet). (Dnr 2020.267)
(namn), för nybyggnad av maskinhall/garage på fastigheten
(fastighet). (Dnr 2020.214)

11. Byggnadsinspektören har beviljat slutbesked till:
-

(namn), för nybyggnad av garage på fastigheten (fastighet). (Dnr
2019.119)
(namn), för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
(fastighet) (Dnr 2020.101)

12. Byggnadsinspektören har beviljat interimistiskt slutbesked (tillfälligt
slutbesked) till:
-

(Namn), för om- och tillbyggnad av enbostadshus. (Dnr
2020.131)

13. Handläggaren för PRH-tillstånd, har beviljat parkeringstillstånd för
rörelsehindrade till 2 personer,

Forts.
Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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14. Adminsitrativa handläggaren har beslutat att följande
överklagningar har kommit in under besvärstiden. Handlingarna har
skickats till Länsstyrelsen/Mark- och miljödomstolen för avgörande.
-

Justerades sign

Överklagandena av samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-0917 § 56 om bygglov för befintlig stödmur på fastigheten
(fastighet).
Överklagan av samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-11-06 §
72 om antagande av ändring av detaljplan för Luppioberget
(fastighet).

Utdragsbestyrkande
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Delgivningar
Beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.
1. Länsstyrelsen i Norrbottens läns remiss avseende anmälan om
vattenverksamhet på/vid fastigheterna (fastighet), (fastighet) samt
(fastighet). (Dnr 2020.1-30)
2. KS 2020-10-26 § 152 – Ändring av beslut – ny organisationsstruktur
gällande samhällsbyggnadsfrågor. (Dnr 2020.1-31)
3. KS 2020-10-26 § 153 – Yttrande- Samråd förslag till bildande av
naturreservatet Ylinen Honkanenvaara i Övertorneå. (Dnr 2020.133)
4. Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut – Föreskrift om förbud mot
vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att
motverka spridningen av sjukdomen covid-19. (Dnr 2020.1-34)
5. Svenska kraftnäts information om ny luftledning MessaureKeminmaa. (Dnr 2020.1-35)
6. Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut avseende tillstånd till
transport av farligt och icke-farligt avfall till (företag). (Dnr 2020.136)
7. Sveriges hudterapeuters riksorganisations öppna brev till alla
Sveriges kommuners miljönämnder angående tillsyn av yrkesmässig
hygienisk verksamhet (Dnr 2020.1-37)
8. Byggnadsinspektören/planhandläggarens skrivelse till (föreningen)
om avslutande av ärende gällande upprättande av ny fördjupad
översiktsplan i (by). (Dnr 2020.252)
9. Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om bildande av
naturreservatet Ylinen Honkanenvaara i Övertorneå kommun. (Dnr
2020.1-38)
10. Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut avseende anmälan om
vattenverksamhet på/vid fastigheterna (fastighet), (fastighet) samt
(fastighet). (Dnr 2020.1-40)

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

