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Sammanträde Jävsutskottet  
  
Plats och tid Kompassen kl. 15:00 tisdagen den 1 mars 2022  
  
Ordförande Stefan Skoglund 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 
 
 
 
Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
Dnr KS 303472  
Förslag: David Sahlsten (KD)  

 

2.  Ansökan om bygglov för nybyggnad och tillbyggnad av 

idrottsanläggning på fastigheten Elseberg 1:48. Castor KS.2021.1355 
Dnr KS 2022/00070  

Henrik Noord 

3.  Anmälningsärenden till jävsutskottet 2022  

Dnr KS 2022/00015  
Henrik Noord 

 
Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska meddela detta till sekreteraren.  
 
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 
hygienartiklar. 
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Handläggare 

Bygglovsarkitekt Henrik Noord 
Telefon 0522-69 64 79 
henrik.noord@uddevalla.se 

 

Ansökan om bygglov för nybyggnad och tillbyggnad av 

idrottsanläggning på fastigheten Elseberg 1:48. Castor 

KS.2021.1355 

Sammanfattning 

Ansökan avser en tillbyggnad av Rimnershallen med en ny läktare till Rimnersvallen. 
Ansökan bedöms vara förenlig med gällande detaljplan som föreskriver att marken ska 
användas för idrottsändamål. En mindre del av en gångbro på baksidan av 
Rimnershallen ligger utanför detaljplanerat område. 
 
Grannar och sakägare har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. En granne har framför 
att man bör beakta naturvärdena på baksidan av Rimnershallen samt att en annan granne 
har framfört synpunkter gällande ljudanläggning och resultattavlorna.  
 
Förvaltningens bedömning är att ansökan om bygglov ska beviljas. 
 
Ansökan föreslås avhandlas i jävsutskottet då ansökan kommer från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-21 
Översiktskarta, upprättad 2022-02-17 
Ansökan, inkom 2021-12-22 
Anmälan om kontrollansvarig inkom 2021-12-22 
Situationsplan, inkom 2022-01-26 
Fasadritning mot norr och söder, inkom 2022-01-26 
Fasadritning mot öster och väster, inkom 2022-01-26 
Fasadritning Rimnershallen, inkom 2022-01-26 
Planritning, plan 10, inkom 2022-01-26 
Planritning, plan 11, inkom 2022-01-26 
Planritning, plan 11 samt Rimnershallen, inkom 2022-01-26 
Planritning, plan 12, inkom 2022-01-26 
Sektionsritning, inkom 2022-01-26 
Tillgänglighetsutlåtande, inkom 2022-01-26 
Yttrande från miljöinspektör, inkom 2022-01-21 
Yttrande från plan- och exploatering, inkom 2022-02-03 
Yttrande från räddningstjänsten, inkom 2022-02-16 
Granneyttrande, inkom 2022-02-15 
Granneyttrande, inkom 2022-02-17 
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar, med hänvisning till den motivering som framgår av 
förvaltningens tjänsteskrivelse, 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30 och 31 § plan- och bygglagen (2010:900), 
PBL. 
 
att avgifterna för bygglov samt expediering och kungörelse är 35 642 kronor respektive 
1 142 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen för 
beslutet började löpa 2022-01-16. Beslut har fattats inom den lagstadgade tiden enligt 9 
kap. 27 § PBL. 
 
att för åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå "K". Byggherrens 
förslag till kontrollansvarig godtas. 
Kontrollansvarig är: Jonas Olsson. 

Ärendebeskrivning 

Ansökan avser en tillbyggnad av Rimnershallen med en ny läktare till Rimnersvallen. 
Ansökan bedöms vara förenlig med gällande detaljplaner som föreskriver att marken 
ska användas för idrottsändamål. En mindre del av en gångbro på baksidan av 
Rimnershallen ligger utanför de detaljplanerade områdena. 
 
Grannar och sakägare har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. En granne har framför 
att man bör beakta naturvärdena på baksidan av Rimnershallen. 
 
För fastigheten gäller detaljplan 1036 med laga kraft 1991-10-11. 
 
Ärendet har beretts tillsammans med miljöenheten samt remitterats till 
räddningstjänsten. De har inga synpunkter mot förslaget. 
 

- Miljöenheten har i ett yttrande framfört att marken till viss del är förorenad, men 
att detta går att hantera i samband med byggprojektet, 

- Frågan gällande hälsoskydd och störningar har även lyfts där det finns risk för 
tillsyn utifrån miljöbalken om grannar upplever sig störda av verksamheten som 
ska bedrivas på Rimnersvallen. 

 
Berörda grannar och sakägare har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. 
Synpunkter har inkommit från boende i angränsande fastighet som har framfört att man 
bör beakta skogen och naturvärdena bakom Rimnershallen samt att en annan granne 
som har framför att ljudanläggningen inte ska störa boenden och synpunkter på 
resultattavlorna. 
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Lagstöd 
Det framgår av 9 kap. 30 § PBL att bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med 
detaljplan om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer 
med detaljplanen, åtgärden inte strider mot detaljplanen och åtgärden uppfyller de krav 
som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 
1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§. 
 
Det framgår av 9 kap. 31 § PBL att bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område 
med detaljplan, om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter 
planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 
kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de 
delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. 
 
 
Bedömning 
Rimnersvallen fick bygglov 2009-03-30 och bedömdes då följa gällande detaljplan. Den 
sökta åtgärden bedöms vara planenlig samt tillgänglig och har en lämplig utformning 
utifrån vald plats och uppfyller övriga krav i 2 och 8 kap. PBL. Den planerade 
byggnationen bedöms inte innebära någon betydande olägenhet för omgivningen såsom 
det avses i 2 kap. 9 § PBL då läktaren ligger på ett relativt stort avstånd till närboende. 
Störningar från läktaren i form av ljud kommer att bero på den verksamhet som bedriv 
på platsen. Utifrån hälsoskyddslagstiftningen kommer hänsyn behöva tas till närboende. 
 
Gällande den del av tillbyggnaden som ligger utanför planlagt område så består den av 
en utvändig gångbro på pelare. Denna bedöms inte påverka närliggande ekskogen eller 
naturvärdena som ligger utanför det planlagda området. 
 
Gällande grannens synpunkter gällande resultattavlorna så innefattar aktuellt bygglov 
inga resultattavlor.  
 
Åtgärderna är av begränsad omfattning och bedöms inte förutsätta att marken först 
planläggs. 
 
Bygglov ska därmed beviljas enligt 9 kap. 30 och 31 § PBL. 
 
Lisa Cronholm  Henrik Noord 
Avdelningschef Bygglovsarkitekt 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnad 



Rimnersvallen - renovering, tillgänglighets-
anpassning och standardhöjning

Nutid 2023



Nuläge

• Tid och ekonomi

• Trästomme med gradänger av betong

• Rivningslov erhållet, rivning påbörjas v50/51

• Bygglov lämnas in innan jul, kompletteras under januari

• Inslag om rivningen i Radio Väst, bokat 22/12



Tidigare förslag på arenans utformning



Tidigare förslag på arenans utformning





Nytt förslag på utformning



Nytt förslag på utformning



Nytt förslag på utformning



Nytt förslag på utformning



Nytt förslag på utformning



Nytt förslag på utformning



Aktivitetslokal med i bygglovet



Fördelarna med den nya utformningen

+ Färre serviceutrymmen, toaletter, kiosker och visitationsområden

+ Färre insläpp

+ Bättre vid högriskmatcher med bortalag som har stort antal supportrar

+ Plats för sponsorby

+ Plats för klubbtält

+ Placering resultattavla i södra kurvan som kan ses av alla

+ Kultur och fritidsnämnden är positiva till förslaget
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FÖRKLARINGAR
MÅTT ANGES I MILLIMETER

TOMTGRÄNS

NY BYGGNADSDEL

TILLKOMMANDE BYGGNADSAREA CA 3020 M²

RIMNERSHALLEN

UDDEVALLA SIMHALL UNDER UPPFÖRANDE

SPELYTA 65X105 METER

TILLBYGGNAD AV
PERSONALBYGGNAD

BEFINTLIG
PERSONALBYGGNAD

MED 8 ST BANOR

NY HUVUDLÄKTARE
"VÄSTRA LÄKTAREN"
CA 1600 SITTPLATSER

NY STÅLÄKTARE
"NORRA LÄKTAREN"
CA 1700 STÅPLATSER

NY FOTBOLLSPLAN

NY FRIIDOTTSANLÄGGNING

NY SITTÄKTARE
"ÖSTRA LÄKTAREN"

CA 720 SITTPLATSER

TILLBYGGNAD AV RIMNERSHALLEN
MED NY GÅNGBRO LÄNGS FASADEN
FÖR TILLTRÄDE TILL DEN ÖSTRA
LÄKTAREN

NY SAMMANKOPPLING AV
ÖSTRA LÄKTAREN OCH
RIMNERSHALLEN

FLYTTAD UTRYMNINGSTRAPPA
PÅ RIMNERSHALLEN

ENTRÉ RIMNERSHALLEN

NY BELYSNINGSSTOLPE

NY BELYSNINGSSTOLPE

NY BELYSNINGSSTOLPE

NY BELYSNINGSSTOLPE

AKTIVITETSHALL
IHOPBYGGD MED ÖSTRA
LÄKTAREN

DEL AV HUVUDLÄKTARE
SOM LIGGER PÅ PRICKMARK

PARKERINGSYTA

BETNUMMERSKALA

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

BET SIGNÄNDRINGEN AVSER DATUM

A SWECO ARCHITECTS 08 695 60 00

BYGGHERRE

ANT

TOTALENTREPRENÖR
Tel: 0431-890 00
E-post: info@peab.se

Telefon: 0522-69 60 00
Kommunen@uddevalla.se
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FÖRKLARINGAR

BETECKNINGAR

HÄNVISNINGAR

MÅTT ANGES I MILLIMETER
PLUSHÖJDER ANGES I METER OCH AVSER FÄRDIG
YTA DÄR EJ ANNAT ANGES

TP = TAKPAPP, KULÖR MÖRKGRÅ
TRP = TAKPLÅT, KULÖR GALVANISERAD STÅL
FE = FASADELEMENT, KULÖR RAL 9007, MÖRKGRÅ
BTG = BETONGYTA, KULÖR CEMENTGRÅ
FS = FASADSKIVA, KULÖR MÖRKGRÅ
LM = LIMTRÄ, BALKAR/PELARE, KULÖR TRÄ

PLANER SE A-06-1-03-10-110 - A-06-1-03-10-130
SEKTIONER SE A-06-2-03-00-001

VIT, KULÖR RAL 9003

BEFINTLIGA FASADELEMENT PÅ RIMNERSHALLEN HAR
KULÖR RAL 9007, MÖRKGRÅ

LÄKTARSTOLAR SKA VARA UNISPORT TYP
BOXSEAT 901. KULÖRER ENL. FASAD

GRÅ, KULÖR RAL 7042

SVART, KULÖR RAL 9005

NYA DÖRRAR OCH FÖNSTER KULÖR RAL 9007,
MÖRKGRÅ.
PLÅTAR OCH AVVATTNING KULÖR RAL 9007, MÖRKGRÅ.

RÄCKEN:
ÖSTRA LÄKTAREN, KULÖR GALVANISERAD STÅL.
GÅNGBRO, KULÖR RAL 9007, MÖRKGRÅ.

NY GÅNGBRO MED STOMME AV LIMTRÄ OCH MED EN
GRUNDLÄGGNING OVANPÅ MARKEN FÖR MINDRE
ÅVERKAN PÅ VEGETATIONEN.

BETNUMMERSKALA

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

BET SIGNÄNDRINGEN AVSER DATUM

A SWECO ARCHITECTS 08 695 60 00

BYGGHERRE

ANT

TOTALENTREPRENÖR
Tel: 0431-890 00
E-post: info@peab.se

Telefon: 0522-69 60 00
Kommunen@uddevalla.se
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MÅTT ANGES I MILLIMETER
PLUSHÖJDER ANGES I METER OCH AVSER FÄRDIG
YTA DÄR EJ ANNAT ANGES

TP = TAKPAPP, KULÖR MÖRKGRÅ
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BTG = BETONGYTA, KULÖR CEMENTGRÅ
FS = FASADSKIVA, KULÖR MÖRKGRÅ
LM = LIMTRÄ, BALKAR/PELARE, KULÖR TRÄ

PLANER SE A-06-1-03-10-110 - A-06-1-03-10-130
SEKTIONER SE A-06-2-03-00-001

VIT, KULÖR RAL 9003

BEFINTLIGA FASADELEMENT PÅ RIMNERSHALLEN HAR
KULÖR RAL 9007, MÖRKGRÅ

LÄKTARSTOLAR SKA VARA UNISPORT TYP
BOXSEAT 901. KULÖRER ENL. FASAD

GRÅ, KULÖR RAL 7042

SVART, KULÖR RAL 9005

NYA DÖRRAR OCH FÖNSTER KULÖR RAL 9007,
MÖRKGRÅ.
PLÅTAR OCH AVVATTNING KULÖR RAL 9007, MÖRKGRÅ.

RÄCKEN:
ÖSTRA LÄKTAREN, KULÖR GALVANISERAD STÅL.
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TILLGÄNGLIGHETSUTLÅTANDE
UPPDRAG

Nya Rimnersvallen
Elseberg 1:48, Uddevalla kommun

UPPDRAGSLEDARE

Pål Jansson
DATUM

2022-01-24

UPPDRAGSNUMMER

30034946-001
UPPRÄTTAD AV

Nina Åström
REV

BAKGRUND
Undertecknad, certifierad sakkunnig kontrollant av tillgänglighet enligt TIL 2, har fått
i uppdrag att granska underlag för bygglov och avge yttrande med avseende på
tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienterings-
förmåga enligt PBL.
FÖRUTSÄTTNINGAR
Projektet omfattar nybyggnad av idrottsanläggning i anslutning till befintlig anläggning.
Denna etapp omfattar endast granskning av Östra läktaren. Övriga etapper granskas
i senare skede. Tomtmark granskas av annan sakkunnig.
Denna granskning avser enbart utformningskrav för aktuell lokal, som enligt BBR
3:3111 prövas vid bygglovet. De tekniska egenskapskraven granskas i senare skede i
samband med det tekniska samrådet.
GRANSKAT UNDERLAG
Granskat ritningsunderlag är bygglovshandling, upprättad av Sweco  Sverige 2022-01-
24 samt dwg-filer.
GÄLLANDE LAGAR, FÖRESKRIFTER OCH RÅD
De generella kraven på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga finns definierade i Plan- och bygglagen, PBL
(2010:900) med kompletteringar i Plan och byggförordningen, PBF (2011:338).
Dimensionerande funktionsmått för person i rullstol är eldriven rullstol för begränsad
utomhusanvändning. Dimensionerande vändmått är en cirkel med diametern 1,50 m
enligt BBR 3:113. För definitioner, se även BBR 3:112.
Granskning har skett gentemot gällande utgåva av Boverkets Byggregler, BBR, avsnitt
3 och 8 tillämpliga delar. För avsnitt 8 gäller de delar som rör säkerhet, och främst där
dessa har betydelse för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Hänvisning kan även ske till ”Bygg ikapp”, sjunde utgåvan.
FÖRKLARINGAR
Kursiverad text anger utdrag ur BBR, PBL, PBF eller andra lagar och förordningar.

Anmärkningar markeras med understruken text.
Senaste revidering anges med fet text och kantlinje.
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NOTERINGAR VID GRANSKNING
De granskade lokalerna är främst publika lokaler och arbetslokaler. För de delar av
lokalerna som är publika lokaler, dit allmänheten har tillträde, ska krav enligt BBR
3:145 uppfyllas.
Krav enligt arbetsmiljölagstiftningen anges i Arbetsmiljöverkets författningssamling,
AFS 2020:1, men granskas inte här. Arbetslokaler ska enligt arbetsmiljölagstiftningen
vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienterings-
förmåga, om det inte är obefogat med hänsyn till arten av den verksamhet som
lokalerna är avsedda för (PBL 8 kap. 6 §).
Undantag på grund av arbetets art har bedömts vara tekniskt underhållsarbete och
professionell lokalvård. Lokaler för administrativa arbetsuppgifter ska alltid vara
tillgängliga.

Brandsakkunnig ansvarar för frångängligheten och utformning av utrymningsvägar.

Hänvisning  Notering Slutsats

BBR 3:14 Tillgänglighet och användbarhet i byggnader

BBR 3:142 Entré- och kommunikationsutrymmen

Kommunikationsytor är redovisade med tillräckliga
mått och manöverutrymme för rullstol.

Utformningskrav
är uppfyllda

Nivåskillnaden mellan våningarna tas upp med hiss
och invändiga trappor.

Utformningskrav
är uppfyllda

BBR 3:1422 Ramper i byggnader

En ramp med lutning högst 1:12 är redovisad. Ramper
ska utformas enligt BBR 3:1422 Allmänt råd.

Utformningskrav
är uppfyllda

BBR 3:143 Dörrar och portar

Dörrar till tillgängliga rum är redovisade med passage-
mått minst 0,80 m när dörren är uppställd i 90°.

Utformningskrav
är uppfyllda

Dörrar till tillgängliga rum är redovisade med tillräckligt
utrymme (betjäningsarea) för att öppna och stänga
dörren från rullstol.

Utformningskrav
är uppfyllda

Om dörr till tillgängligt rum är tung eller försedd med
dörrstängare bör den förses med automatiska dörr-
öppnare och manöverdon med placering enligt BBR
figur 3:143.

Utförande kont-
rolleras senare

Trösklar till tillgängliga rum bör vara låga och fasade för
att underlätta passage med rullstol och rollator.

Utförande kont-
rolleras senare

Som riktvärde anges i ”Bygg ikapp” högst 20 mm, men
helst 15 mm eller lägre.
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Hänvisning  Notering Slutsats

BBR 3:144 Hissar och andra lyftanordningar

Redovisad hiss rymmer en person i rullstol och en
medhjälpare. Den har korgmått minst 1,10 x 1,40 m
och är utformad som genomgångshiss till övre våning.

Utformningskrav
är uppfyllda

Hiss och manöverorgan ska utformas enligt SS-EN
81-70.

Utförande kont-
rolleras senare

BBR 3:145 Tillgänglighet och användbarhet i publika lokaler

BBR 3:1453 Tillgängliga och användbara toaletter

Tillgängliga och användbara toaletter för personer med
nedsatt rörelseförmåga är redovisade i två omkläd-
ningsrum och i neutralt läge vid korridor. Även de
separata duschplatserna är tillgängligt utformade.

Utformningskrav
är uppfyllda

Inredning och utrustning i toaletter bör utföras enligt
BBR 3:1453 Allmänt råd.

Utförande kont-
rolleras senare

BBR 8 Säkerhet vid användning

BBR 8:232 Trappor, ramper och balkonger

Trappor bör utföras enligt BBR 8:232 Allmänt råd och
ha kontrastmarkering enligt BBR figur 8:232.

Utförande kont-
rolleras senare

Ledstänger i trappor bör löpa förbi trappans början och
slut med minst 30 cm och ha avvikande ljushet mot
omgivande ytor.

Utförande kont-
rolleras senare

Läktare och trappor till sittplatser bör utformas så att de
blir säkra att använda. Där en kontinuerlig ledstång inte
fungerar ska en alternativ utformning av balansstöd
göras som motsvarar ledstångens funktion.

Utförande kont-
rolleras senare

BBR 8:3 Skydd mot sammanstötning och klämning

BBR 8:351 Stora glasytor i dörrar samt glasytor som kan förväxlas
med dörrar eller öppningar ska vara tydligt markerade.

Markeringar bör avvika mot bakgrunden och vara
synliga för både sittande och stående personer.
Lämplig höjd är ca 0,90 och 1,50 m öfg.

Utförande kont-
rolleras senare
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SAMMANFATTNING
Utformningskraven enligt BBR avsnitt 3 är granskade och bedöms, enligt ovanstående
noteringar, ha goda förutsättningar att uppfylla samhällets krav på tillgänglighet och
användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga enligt PBL
(2010:900) 8 kap, PBF (2011:338) 3 kap och vidare i BBR.

Nina Åström
Arkitekt MSA, Certifierad sakkunnig kontrollant av tillgänglighet enligt TIL 2, certifikatsnummer 5011



Från: Anna Karlsson
<anna.m.karlsson@uddevalla.se<mailto:anna.m.karlsson@uddevalla.se>>
Skickat: den 21 januari 2022 10:55
Till: Henrik Noord
<henrik.noord@uddevalla.se<mailto:henrik.noord@uddevalla.se>>
Ämne: Yttrande FO angående nya Rimnersvallen, ert dnr KS.2021.1355

Hej!

Inom området för den nya Rimnersvallen har det genomförts en översiktlig
miljöteknisk markundersökning, bifogas, vilken indikerar att det ställvis finns
förhöjda halter av Kvintozen inom området. Det behövs ingen sanering av området
utifrån nu hittad förorening men vid schaktning samt om massor schaktas upp och ska
återvinnas på något annat område än inom arbetsområdet så bör en bedömning ske
enligt om de uppfyller kriterierna för mindre än ringa risk (MÄRR) enligt handbok
NV 2010:1 och de kriterier som finns i tabell 4. Om bedömningen är att de inte
uppfyller MÄRR så bör en anmälan om återvinning av avfall enligt 29 kap 35 §
miljöbalken inkomma till SBF i god tid (senast sex veckor) innan åtgärden vidtas.
SBF instämmer med bedömningen i rapporten att massorna vilka innehåller förhöjda
halter Kvintozen kan återanvändas inom området då det är mängden förorening som
påverkar risken för skyddsobjektet grundvatten samt att om de massorna körs bort ska
de hanteras som KM-MKM massor, d v s förorenade massor. SBF har haft
avstämningsmöte med ansvariga för projektet och kommit överens om att en anmälan
om efterbehandling bör inkomma för att redovisa hur hantering av massor kommer att
ske inom området samt hur eventuell återvinning av massor kommer att ske.

Samhällsbyggnad har ingen ytterligare erinran mot sökt bygglov.

Hör av dig om du undrar över något ytterligare!

Ha en fin dag!

Med vänlig hälsning

Anna Karlsson
Miljöinspektör och miljöspecialist
..............................................
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Uddevalla
kommun<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww
.uddevalla.se%2F&data=04%7C01%7Chenrik.noord%40uddevalla.se%7C7467590fd
51b48e628bc08d9dcc423e1%7Cfd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c%7C0%7C0%
7C637783557260889121%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAw
MDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=
pwAzTxxZxPrqNkeAjti5%2FtwiUSFI3VPVeHO%2FmZYuWvY%3D&reserved=0>
451 81 Uddevalla
Tel: +46522697308



Från: Funktionsbrevlåda Planering <planering@uddevalla.se> 
Skickat: den 3 februari 2022 13:33
Till: Funktionsbrevlåda Samhällsbyggnad <samhallsbyggnad@uddevalla.se>
Ämne: Sv: Yttrande bygglovsansökan KS.2021.1355

Hej,
Plan- och exploatering har inga synpunkter på sökt bygglov på fastigheten Elseberg
1:48.

Med vänlig hälsning

Pauline Rossödal 
Handläggare
……………………………………….
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Uddevalla kommun
451 81 Uddevalla 
Tel: +46522697120

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Tobias Johansson <tobias.p.johansson@uddevalla.se> 
Skickat: den 1 februari 2022 16:31
Till: Funktionsbrevlåda Planering <planering@uddevalla.se>
Ämne: Yttrande bygglovsansökan KS.2021.1355

Ärendet översänds för yttrande på fastigheten ELSEBERG 1:48 med ärendenummer
KS.2021.1355.

Svar ska inkomma senast den 2022-02-16. Se bifogade dokument.

Vänliga hälsningar
Henrik Noord

Uddevalla kommun
Varvsvägen 1
451 81  Uddevalla
Telefon växel: 0522-69 73 00
samhallsbyggnad@uddevalla.se
www.uddevalla.se

Ärende hos kommunen: KS.2021.1355
Mottagare: [planering@uddevalla.se]
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Henrik Nord 
Bygglovsarkitekt 
Uddevalla kommun 

 
 

 

Fastighet: Elseberg 1:48  

Adress: Rimnersgatan 9, 11, 13   

Sökande: Uddevalla kommun   

Inkom till räddningstjänsten: 2022-02-02 

Externt dnr: KS.2021.1355   

Yttrande angående bygglov 
Ärendet är granskat enligt Plan- och bygglagen (2010:900) med avseende på byggnadens 
placering, tillgänglighet för räddningsfordon samt de tekniska egenskapskraven i händelse av 
brand. 
 

Ärende 
Tillbyggnad av idrottsanläggning  
 

Granskade punkter i ärendet 

Räddningstjänstens möjligheter till insats 
Byggnadens placering bedöms ge förutsättningar för nåbarhet inom 50 meter från 
räddningstjänstens uppställningsplats till angreppspunkt i enlighet med BBR 5:721. 

Riskhänsyn 
Verksamheterna i det närliggande området bedöms ej medföra en förhöjd riskbild för aktuell 
byggnad som kräver särskilt beaktande. 

 
Aktuell byggnad bedöms ej medföra en utökad riskbild för omkringliggande verksamheter i 
sådan omfattning att en särskild utredning krävs. 
 
 
 
 

Handläggare: Karl-Fredrik Petzäll    
Telefon: 010-161 55 21  

Datum:  Dnr:  
2022-02-16 2022-000061 
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Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, Bastiongatan 14, 451 81 Uddevalla. raddningstjansten@mittbohuslan.se Tel: +46 10 161 55 00 
www.mittbohuslan.se Organisationsnummer 222000-2808 

 

Övrigt 
Räddningstjänsten önskar ta del av en upprättad brandskyddsbeskrivning samt deltaga vid det 
tekniska samrådet.  
 

Bedömning 
Utöver ovanstående har räddningstjänsten inget att erinra inför beslut av bygglov. 
 
  

 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN 
 
Karl-Fredrik Petzäll 

 
 

 Brandinspektör 



Lantmäteriet;

Utskriven 2022-02-17

Översiktskarta
 

1:5000

o

50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 [m] Koordinatsystem: SWEREF99 12 00

Fastighetsgränser och rättigheter på kartan har inte rättsverkan. 
Jämför mot beslut i lantmäterihandlingar. Skala
©Lantmäteriet ©Uddevalla kommun
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Meddelad i Göteborg 

Mål nr 13207-21 
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Besöksadress Öppettider Postadress E-post 
Sten Sturegatan 14 måndag–fredag Box 53197 forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 
Telefon 08:00–16:00 400 15 Göteborg Webbplats 
031 - 732 70 00 www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se 

 

SÖKANDE 
Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun  
  
MOTPART 
Samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla kommun 
 
SAKEN 
Utdömande av vite enligt lagen (1985:206) om viten, förkortad VitesL 
_____________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten bifaller ansökan och beslutar att Samhällsbyggnadsnämnden 

i Uddevalla kommun ska betala vite till staten om 20 000 kr. 
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BAKGRUND 

 

Kommunstyrelsen i Uddevalla (kommunstyrelsen), genom jävsutskottet, förelade 

den 25 januari 2021 Samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla kommun (nämnden) 

bland annat att åtgärda brister för dricksvattenanläggningen Forshällas vattenverk 

på fastigheten Uddevalla Buddeberg 2:13. Nämnden skulle genom återkommande 

analysresultat visa att drickvattenskvalitén för drickvattensanläggningen Forshälla 

vattenverk uppfyller tjänliga gränsvärden för parametrarna turbiditet och järn. 

Gränsvärdena framgår av dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30). Nya 

analysresultat ska kunna visas upp varje kalendermånad (punkt 2 i föreläggandet). 

 

Nämnden skulle åtgärda bristerna omedelbart efter det att nämnden tagit del av 

beslutet. Beslutet i punkten 2 förenades med ett löpande vite om 20 000 kr per 

kalendermånad som kommunstyrelsen konstaterar att punkten inte följs, från och 

med 1 mars till och med 31 december 2021. Analysresultatet ska tillgängliggöras 

för kommunstyrelsen på sätt som anges i beslutet. Beslutet gäller omedelbart även 

om det överklagas. Beslutet finns som bilaga 1 till denna dom. 

 

Nämnden delgavs beslutet i samband med kommunstyrelsens genom 

jävsutskottets beslut den 25 januari 2021. Beslutet har inte överklagats och har 

därmed vunnit laga kraft. 

 

ANSÖKAN M.M. 

 

Kommunstyrelsen ansöker nu om att det med föreläggandet förenade vitet ska 

dömas ut och anför bland annat följande. Under månaderna mars-juni har 

kommunstyrelsen erhållit tjänliga analysresultat för turbiditet och järn för 

Forshälla vattenverk. Den 19 oktober 2021 togs dricksvattenprov och provsvaret 

rapporterades som klart i SGS:s provsvarsplattform den 1 november 2021. Provet 

visade tjänligt med anmärkning gällande förhöjda halter av järn och turbiditet. 

Återkoppling att nämnden inte följer beslutet har skett via e-post. Med anledning 

av de förhöjda värdena av järn och turbiditet under oktober månad bedömer 

kommunstyrelsen att nämnden inte följer vitesbeslutet och ansöker därmed att 
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vitesbeloppet om 20 000 kr ska dömas ut. Ansökan avser utdömande av vite för 

månadsperioden 1 oktober till 31 oktober 2021.   

 

Nämnden har delgetts kommunstyrelsen ansökan om utdömande av vite och 

förelagts att yttra sig, men har inte hörts av. 

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE  

 

Tillämpliga bestämmelser  

 

Tillämpliga bestämmelser framgår av bilaga 1. 

 

Ett vitesföreläggande ska vara riktat till en eller flera namngivna fysiska eller 

juridiska personer (adressater). Om föreläggandet innebär en skyldighet för 

adressaten att vidta en viss åtgärd, ska det av föreläggandet framgå vid vilken 

tidpunkt eller inom vilken tidsfrist åtgärden ska vidtas. Vite får inte föreläggas, 

om adressaten kan antas sakna faktisk eller rättslig möjlighet att följa 

föreläggandet. Ett vitesföreläggande ska delges adressaten (2 § VitesL).  

 

Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, får vite föreläggas som 

löpande vite. Vitet bestäms då till ett visst belopp för varje tidsperiod av viss 

längd under vilken föreläggandet inte har följts eller, om föreläggandet avser en 

återkommande förpliktelse, för varje gång adressaten underlåter att fullgöra denna 

(4 § första stycket VitesL). 

 

Viten ska inte dömas ut om ändamålet med vitet har förlorat sin betydelse. Om det 

finns särskilda skäl får vitet jämkas (9 § VitesL). 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Frågan i målet är om det med föreläggandet förenade vitet ska dömas ut. 
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Kommunstyrelsen har beslutat att förelägga nämnden att åtgärda brister i 

dricksvattenanläggningen Forshälla vattenverk på fastigheten Buddeberg 2:13 i 

Uddevalla kommun. Föreläggandet är beslutat med stöd av livsmedelslagen 

(2006:804) och är därmed lagligen grundat. Föreläggandet är riktat mot rätt 

adressat och nämnden har delgetts beslutet den 25 januari 2021. Beslutet har inte 

överklagats och har därmed vunnit laga kraft. Föreläggandet är tillräckligt tydligt 

och klart formulerat för att det ska ha stått klart för nämnden vilka åtgärder som 

nämnden behövt vidta för att undgå vitespåföljd. 

 

Av utredningen i målet framgår att dricksvattenprov togs den 19 oktober 2021, 

vars provsvar sedan har visat på tjänligt med anmärkning gällande förhöjda halter 

av järn och turbiditet. Resultatet av provsvaret visar att nämnden därmed inte har 

vidtagit tillräckliga åtgärder vad gäller dricksvattenanläggningen Forshälla 

vattenverk. Nämnden har därmed inte följt föreläggandet. 

 

Det har inte kommit fram något som talar för att nämnden har saknat faktisk eller 

rättslig möjlighet att följa föreläggandet eller att ändamålet med vitena har förlorat 

sin betydelse. Det har vidare inte kommit fram några särskilda skäl att jämka vitet. 

Vitet ska därför dömas ut i enlighet med ansökan och nämnden ska således betala 

20 000 kr till staten. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (FR-03) 

 

Ann-Louise Björnsson  

Chefsrådman 

 

Föredragande i målet har varit föredragande juristen Christina Dolff. 

 

 



Bilaga 1
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Hur man överklagar FR-03
________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet. 

För en part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
den dag domstolen meddelade beslutet. 

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut.  

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska 

ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

  

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 2
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

• Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

• Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

• Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

• Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

http://www.domstol.se/


Delegationslistor miljöärenden 2022-02-15
Datumperiod: 2022-01-19 - 2022-02-15

Fastighet Beslutsdatum
Ärende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning

Befattning, handläggare

VARVET 2 2022-01-28

KS.2022.8

Registrering av livsmedelsanläggning

Beslut Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, KS § 14: DB

Livsmedelsinspektör

Antal ärenden 1

2022-02-15 Sida 1 av 1



Delegationslistor bygg 2022-02-15
Datumperiod: 2022-01-19 - 2022-02-15

Fastighet Beslutsdatum
Ärende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning

Befattning, handläggare

GUSTAVSBERG 1:24 2022-01-24

KS.2021.1342

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av annan byggnad eller anläggning, bodetablering

Slutbesked enkla åtgärder Bygglovshandläggare, KS § 11: SLUTB

Bygglovshandläggare

HALLA-STENBACKEN 1:89 2022-01-27

KS.2021.1221

Ansökan om marklov för ändring av marknivå

Slutbesked Byggnadsingenjör, KS § 12: SLUTB

Byggnadsingenjör

HALLA-STENBACKEN 1:89 2022-01-27

KS.2020.3728

Ansökan om marklov för ändring av marknivå

Slutbesked Byggnadsingenjör, KS § 13: SLUTB

Byggnadsingenjör

DALABERGSSKOLAN 3 2022-02-08

KS.2021.1320

Ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola; tidigare tidsbegränsat bygglov

Slutbesked Byggnadsingenjör, KS § 17: SLUTB

Byggnadsingenjör

Antal ärenden 4

2022-02-15 Sida 1 av 1
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Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört en 
granskning av kommunstyrelsens ansvar för myndighetsutövningen genom jävsutskottet. 
Granskningen har syftat till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig 
handläggning vid myndighetsutövning genom jävsutskottet. 
 
På en övergripande nivå är det tydligt i reglemente vilka ärenden som ska till jävsutskottet 
respektive samhällsbyggnadsnämnden. Dock finns ett behov av att tydliggöra hur fördelningen 
ska se ut i praktiken. Vi konstaterar att det finns otydligheter kring hur fördelningen sett ut i 
vissa ärenden. Jävsutskottet har beslutat om ärenden som tillhör stadsutvecklingsprojektet 
och för vilket kommundirektören är projektägare och kommunstyrelsens presidium ingår i 
styrgrupp. Dåvarande kommundirektör har också undertecknat aktuella tjänsteskrivelser till 
jävsutskottet. Vi anser att både kommundirektör och jävsutskottet bör anses som jäviga i de 
beslut som utskottet fattat kopplat till stadsutvecklingsprojektet. Denna hantering av ärenden 
medför ytterligare risker avseende jäv och risk för förtroendeskada. 
 
Delegationen från kommunstyrelsen gällande miljö- och byggfrågor går direkt till 
myndighetsavdelningen. Myndighetsavdelningen är genom att vara en egen avdelning åtskild 
från övrig teknisk verksamhet. Delegationen och förvaltningsorganisationen bidrar till minskad 
risk för jäv. Beslutanderätt inom miljö- och byggfrågor är dock i flera fall delegerad till både 
jävsutskottet och flera anställda. Det går inte att utläsa vilka ärenden som ska beslutas av 
utskottet istället för tjänstepersoner. Det framgår inte heller vilken eller vilka tjänstepersoner 
som i första hand ska fatta beslut. Detta skapar otydlighet gällande beslutsmandat.  
 
Granskningen visar att det finns gemensamma rutiner för handläggning och ärendeberedning 
oavsett beslut i samhällsbyggnadsnämnden eller jävsutskottet som bidrar till likabehandling, 
rättssäkerhet samt transparens och insyn. Det finns riktlinjer och rutiner för 
myndighetsutövningen som möjliggör efterlevnad av aktuell lagstiftning.  
Stickprovsgranskningen visar däremot på vissa brister avseende följsamhet till lagstiftning och 
riktlinjer.   
 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för 
ansvarsprövning är att kommunstyrelsen delvis har säkerställt en ändamålsenlig handläggning 
vid myndighetsutövning genom jävsutskottet. Utifrån granskningen lämnar vi följande 
rekommendationer till kommunstyrelsen:  
 Tydliggör delegationsordningen för jävsutskott och tjänstepersoner vad gäller miljö- och 

byggfrågor.  
 Tillse att de obligatoriska moment som anges i plan- och bygglagen gällande 

handläggningen av bygglov efterlevs.  
 Tillse att samtliga av jävsutskottets beslut i myndighetsärenden innehåller en tydlig 

motivering av beslutet.  
 Tillse efterlevnad av rutinen gällande att det i tjänsteskrivelsen ska anges varför 

samhällsbyggnadsnämnden anses jävig och varför ärendet därmed måste överlämnas för 
beslut på delegation av kommunstyrelsen. 

 Säkerställ att roller- och ansvar i projekt utifrån kommunens projektmodell beaktas vid 
handläggning och fördelning av ärenden.   
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

De förtroendevalda revisorerna har i årets risk och väsentlighetsanalys bedömt det som 
väsentligt att genomföra en fördjupad granskning avseende myndighetsutövning i jävsutskottet 
samt följa upp hanteringen av de risker som framkom i en granskning som genomfördes 2015. 
Hela bakgrunden till granskningen framgår i bilaga 1.  

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen har syftat till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig 
handläggning vid myndighetsutövning genom jävsutskottet.  
 
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:  
 

 Har kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning av 
myndighetsutövningen?  

• Är det tydligt vilka ärenden som ska hanteras av jävsutskottet?  
• Finns det tydliga riktlinjer och rutiner för myndighetsutövningen som är i 

enlighet med aktuell lagstiftning?   
 Har kommunstyrelsen säkerställt rättssäkerheten och enhetligheten i 

myndighetsutövningen?  
• Hur säkerställs likabehandling av de ärenden som beslutas?  
• Vilken kvalitetssäkring finns för myndighetsutövningen?  
• Ställs samma krav på beslutsunderlag av jävsutskottet och 

samhällsbyggnadsnämnden?   
• Hur säkerställs att utskottets ledamöter har förutsättningar att sätta sig in i 

ärenden?   
• Hur säkerställs transparens och insyn i utskottets ärenden?  

 Hur har kommunstyrelsen hanterat de risker som framkom vid inrättandet av 
jävsutskottet? 

1.3. Ansvarig nämnd samt avgränsningar 

Granskningen avser kommunstyrelsen och avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor. 
Granskningen avser inte en bedömning av myndighetsutövningen som sådan av de enskilda 
ärenden som valts ut för stickprov. Stickprovet syftar till att bedöma ärendeprocessen och 
om obligatoriska moment enigt lagstiftningen följs, men således inte Uddevalla kommuns 
bedömning i enskilda ärenden.  

1.4. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som 
utgångspunkt för analys, bedömningar och slutsatser. I denna granskning utgörs de 
huvudsakliga revisionskriterierna av:  

 Förvaltningslag (2017:900) 
o SKRs skrift om jäv och beroende inom miljö- och hälsoskydd (2015) 

 Kommunallagen 6 kap. 1 § 
 Kommunstyrelsens reglemente 
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 Miljöbalken 
 Plan- och bygglagen (PBL) 

 
Revisionskriterierna beskrivs närmare i bilaga 2.  

1.5. Metod och genomförande 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer, skriftliga frågor samt 
stickprov av utvalda myndighetsärenden. Stickprovsgranskningen omfattar de tio senaste 
beslutade ärendena i utskottet före september 2021. Urvalet har omfattat ärenden både från 
2021 och 2020. Urvalet av ärenden omfattar såväl beviljade som avslagna bygglov, 
förhandsbesked för bygglov, miljötillsyn och strandskydd.  

Intervjuade samt dokumentförteckning framgår av bilaga 3. Samtliga intervjuade har beretts 
tillfälle att sakfelsgranska rapporten.  
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2. Organisation och styrning av myndighetsutövning  

2.1. Organisation och ansvarsfördelning framgår av reglemente 

I oktober 2014 beslutade kommunfullmäktige att slå samman tekniska nämnden och miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden till en samhällsbyggnadsnämnd. Den nya nämndorganisationen 
trädde i kraft i juni 2015. Jävsutskottet inrättades eftersom lagstiftningen begränsar 
kommunens möjligheter att helt samla samhällsbyggnadsfrågorna under samma nämnd. 
Ärenden där kommunen själv är sakägare, till exempel söker bygglov eller är föremål för tillsyn 
får inte hanteras av den nämnd som också ger tillstånden/utövar tillsynen. Kommunfullmäktige 
inrättade därför ett jävsutskott under kommunstyrelsen för att handlägga miljö- och 
byggärenden som samhällsbyggnadsnämnden är part i och därför inte kan fatta beslut om.  
 
Jävsutskottet biträds av tjänstepersoner vid myndighetsavdelningen inom 
samhällsbyggandsförvaltningen. Kommunstyrelsen är enligt reglemente kommunens 
företrädare som arbetsgivare och anställande myndighet.  
 

 
Figur 1: En översikt över jävsutskottets placering i förhållande till kommunstyrelsen och 

samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsavdelningen.   

2.2. Delegationsordningen är otydlig om ärenden ska till utskottet eller tjänsteperson 

Jävsutskottet arbetar på delegation av kommunstyrelsen1. I delegationsordningen framgår 
delegerad beslutsrätt till både jävsutskottet och tjänstepersoner. I kommunstyrelsens 
delegationsordning är beslutanderätt inom miljö- och byggfrågor i flera fall delegerad till både 
jävsutskottet och flera anställda. Det går inte att utläsa vilka ärenden som ska beslutas av 
utskottet istället för tjänstepersoner. Det framgår inte heller vilken eller vilka tjänstepersoner 
som i första hand ska fatta beslut. Jävsutskottets och samhällsbyggnadsnämndens 
delegationsordning är utformade likartat vad gäller delegation till tjänstepersoner inom ramen 

 
1 Se bilaga 2 för mer information om delegationsordningen. 

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Jävsutskottet

Samhällsbyggnadsnämnden

Myndighetsavdelningen inom 
samhällsbyggnads-

förvaltningen
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för miljö- och byggfrågor. Av intervju framgår att delegationsordningen är uppdaterad och 
upplevs tydlig. 

2.3. Fördelning av ärenden till jävsutskottet utgår enbart från reglemente och 
delegationsordning  

Kommunstyrelsen eller jävsutskottet har inte beslutat om ytterligare riktlinjer för fördelning av 
ärenden mellan samhällsbyggnadsnämnden och jävsutskottet utöver vad som anges i 
reglemente och delegationsordning.  
 
Tydligheten av fördelning av ärenden har varit uppe för diskussion vid flertal tillfällen. I början 
av 2021 lämnade jävsutskottet ett uppdrag till kommunledningskontoret att förtydliga i vilka fall 
samhällsbyggnadsnämnden kan betraktas som part i ärenden. Ett förslag till reviderade 
bestämmelser remitterades till samhällsbyggnadsnämnden som tillstyrkte revideringen. Efter 
ytterligare samråd beslutade jävsutskottet att avsluta ärendet utan ytterligare förtydliganden 
kring fördelningen. Istället anges i utskottets beslut från mars 2021 att i de situationer där 
jävssituationer inte är helt uppenbara ska jäv förebyggas genom rutiner på förvaltningsnivå. I 
beslutet framgår att det fortsättningsvis tydligt i tjänsteskrivelser ska noteras varför 
handläggaren bedömer att samhällsbyggnadsnämnden är jävig och varför ärendet därmed 
måste överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning. Frågor om eventuella jävsituationer 
kan därefter uppmärksammas och hanteras mycket tydligare beredningsfasen.  

 
I samband med genomförd stickprovsgranskning noterar vi att jävsutskottet beslutat i tre 
ärenden som tillhör så kallade stadsutvecklingsprojektet. För stadsutvecklingsprojektet är 
kommundirektören projektägare och kommunstyrelsens presidium ingår i styrgrupp. Se avsnitt 
3 för mer information.  

2.4. Det finns en tydlig handläggningsprocess och rutiner för kvalitetssäkring 

2.4.1. Handläggning av bygglov och förhandsbesked 

Det finns riktlinjer och rutiner för hur handläggningen av bygglov och förhandsbesked ska 
hanteras. Jävsutskottets ärenden följer samma riktlinjer och rutiner som 
samhällsbyggnadsnämndens ärenden. Se bilaga 5 för en mer ingående beskrivning av 
handläggningsprocessen av bygglov och förhandsbesked. 

2.4.2. Handläggning av miljö- och livsmedeltillsyn 

Enligt miljölagstiftningen ska tillsynsmyndigheten för varje verksamhetsår upprätta en samlad 
tillsynsplan som omfattar myndighetens hela ansvarsområde (miljöfarlig verksamhet, 
hälsoskydd och livsmedelskontroll). Tillsyn av kommunens verksamhet inkluderas i den 
ordinarie verksamhetsplaneringen och hanteras därmed som övrig tillsyn och kontrollarbete. 
Se bilaga 5 för en mer ingående översikt av tillsynshandläggningen.  

2.4.3. Kvalitetssäkring  

Det saknas en skriftlig rutin för kvalitetssäkring av ärenden men det framkommer av intervju 
att de former som finns för kvalitetssäkring upplevs som välfungerande. Kvalitetssäkring sker 
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bland annat genom att myndighetsavdelningen har veckovisa möten kring diskussion av 
bedömningar och samsynsskapande kring komplexa ärenden. På myndighetsavdelningen 
finns även en utbildad jurist som stöttar handläggarna i olika ärenden. I vissa komplexa 
ärenden rådfrågas även kommunjuristen och vid behov finns även en extern upphandlad jurist 
att tillgå.  Därigenom skapas också en större trygghet hos handläggarna i att ärenden fördelas 
till rätt beslutsfattare. Av intervju framkommer att fördelningen av ärenden upplevs har blivit 
tydligare med tidens gång.  
 
Kvalitetssäkring sker även genom beredningsmöten inför jävsutskottets sammanträden. Under 
beredningsmötena deltar presidiet, avdelningschefen för myndighetsavdelningen, sekreterare 
samt handläggare. Jävsutskottets presidium får del av dokumentationen en vecka i förväg. I 
samband med beredningsmöten finns det möjlighet för presidiet att diskutera ärendet samt att 
ställa frågor till tjänstepersonerna för att skapa ytterligare förståelse för ärendet och ämnet.  

2.5. Vår bedömning - kommunstyrelsen har delvis säkerställt en ändamålsenlig 
styrning av myndighetsutövningen 

I lagstiftningen framgår bestämmelser gällande jäv. Bland annat anges att en nämnd inte får 
bestämma om rättigheter eller skyldigheter för kommunen i ärenden där nämnden företräder 
kommunen eller regionen som part. En nämnd får inte heller utöva i föreskriven tillsyn över 
sådan verksamhet som nämnden själv bedriver. Granskningen visar att det i huvudsak finns 
riktlinjer och rutiner för myndighetsutövningen som möjliggör efterlevnad av aktuell lagstiftning. 
Delegationen från kommunstyrelsen gällande miljö- och byggfrågor går direkt till 
myndighetsavdelningen. Myndighetsavdelningen är genom att vara en egen avdelning åtskild 
från övrig teknisk verksamhet. I enlighet med SKR:s skrift om jäv och beroende bedömer vi att 
detta bidrar till att minska risken för jäv på förvaltningsnivå.  
 
Beslutanderätt inom miljö- och byggfrågor är dock i flera fall delegerad till både jävsutskottet 
och flera anställda. Det går inte att utläsa vilka ärenden som ska beslutas av utskottet istället 
för tjänstepersoner. Det framgår inte heller vilken eller vilka tjänstepersoner som i första hand 
ska fatta beslut. Enligt vår bedömning är detta en brist och skapar otydlighet gällande 
beslutsmandat.  
 
Ärendefördelningen har varit uppe för diskussion i utskottet vid flera tillfällen det har gjorts 
komplettering av rutiner om att fördelning av ärenden till jävsutskottet ska motiveras i 
tjänsteskrivelse. Enligt vår bedömning är det på en övergripande nivå tydligt i reglemente vilka 
ärenden som ska till jävsutskottet respektive samhällsbyggnadsnämnden. Vi ser dock att det 
finns ett behov av att tydliggöra hur fördelningen ska se ut i praktiken, eftersom det finns flera 
aspekter att ta hänsyn till. I kommande kapitel tar vi upp hur fördelningen faktiskt sett ut och i 
konstaterar att det finns vissa otydligheter i detta avseende.  
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3. Rättssäkerhet och enhetlighet i myndighetsutövning 

3.1. Handläggningsprocesser är grunden för likabehandling i ärenden 

Som tidigare nämnt i kapitel 2 finns riktlinjer och rutiner för hur handläggningsprocessen ska 
gå till.  Vad gäller bygglovsärenden som beslutats av jävsutskottet under 2021 framkommer 
att handläggningstiden i genomsnitt har uppgått till 3,7 veckor. Detta är en relativ kort 
handläggningstid men beskrivs förklaras av kompletta ansökningar och ansökningar i enlighet 
med detaljplan.  
 
Av intervju framkommer att ett ärende som beslutats av jävsutskottet har överklagats till 
länsstyrelsen i år. Länsstyrelsen valde att gå på jävsutskottets linje och avslog överklagan. 
Utskottet har tagit del av Länsstyrelsens beslut.  
 
Resultatet av genomförd stickprovsgranskning visar dock att det finns vissa brister, se mer 
under avsnitt 3.5.  

3.2. Organisationen och rutiner är anpassade för att undvika jäv 

Av intervju framkommer att diskussioner om vad som anses jävigt eller inte är något som sker 
löpande inom organisationen och tas på stort allvar. På veckovisa möten finns det möjlighet 
för handläggarna att diskutera speciella situationer med medarbetare. Därmed finns det 
utrymme till att ha en löpande och levande diskussion om ett ärende kan betraktas som jävigt 
eller inte. Av intervju framkommer även att myndighetsavdelningen varit i kontakt med 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att få mer klarhet i specifika fall angående jäv.  
 
Enligt SKR behövs ett långt delegerat ansvar för arbetsledning och lönesättning från 
samhällsbyggnadschef till respektive avdelning viktigt för att inte bygga in jävsliknade konflikter 
i organisationen. Myndighetsavdelningen är åtskild från övrig teknisk verksamhet genom att 
vara en egen avdelning. Genom delegationsordningen har avdelningen direkt delegation att 
fatta beslut i ärenden avseende miljö- och byggfrågor.  Avdelningschefen har delegerat ansvar 
för handläggarnas lönesättning och arbetsleder medarbetarna. 
 
Gällande utskottets rutiner för att hantera jäv framgår att om någon av utskottets ledamöter 
tillhör den nämnd som ärendet är kopplat till eller upplever att de kan anses jäviga i ett ärende 
anmäler de själva delikatessjäv och avstår därmed från att delta i beslutsfattandet2.  
 
Avseende påtryckningar utifrån framkommer det av intervju att det är inget de har noterat eller 
skulle anse acceptabelt. Av intervju framkommer att de anser att sammansättningen av 
utskottet med representanter från flera olika partier också minskar riskerna för att otillbörlig 
påverkan skulle få effekt.  

3.3. Kommungemensamma rutiner finns för utskick av kallelse och handlingar 

Inför jävsutskottets sammanträden skickas kallelse och handlingar ut en vecka i förväg.  Detta 
följer samma rutiner som för övriga nämnder i kommunen. Handläggare föredrar samtliga 

 
2 Jäv diskuteras ytterligare kopplat till stickprovet i avsnitt 3.   
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ärenden muntligt på jävsutskottets sammanträden. Av genomförda intervjuer uppges att 
utskottets ledamöter både har förutsättningar att sätta sig in i ärendena samt är väl insatta i 
ärendena i samband med beslut. 
 
I kommunens riktlinjer för ärendehantering i Uddevalla kommun framkommer att i så hög 
utsträckning som möjligt publicera diarier, kallelser, handlingar och protokoll på kommunens 
hemsida med beaktande av offentlighets- och sekretesslagen och dataskyddslagstiftningen. 
Inte heller här ska det göras någon skillnad på om ärenden har beslutats om i jävsutskottet 
eller annan nämnd.  
 
Jävsutskottets handlingar och aktiviteter finns tillgängliga för allmänheten i samma 
utsträckning som övriga kommunverksamheters handlingar och aktiviteter gör.  

3.4. Riskerna som framkom inför inrättande av utskottet har delvis hanterats 

I granskningen av sammanslagning av nämnder 2015 var syftet att pröva om 
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden hanterat sammanslagningen så att nya 
strukturer skapats som stödjer verksamheterna och utan att det, under tiden eller efteråt, 
inneburit en förändring av service till medborgarna. I granskningen framkom ett antal risker3.  
Kopplat till de riskerna framkom det i årets granskning att det inte har gjorts någon systematisk 
uppföljning eller utvärdering av riskerna som framkom i granskningen 2015.  
 
Däremot framkommer att tjänstepersoner och ledamöter upplever att omorganisationen har 
fungerat väl och att det där med inte har funnits något behov för att göra uppföljning eller 
utvärderingar. Som beskrivs ovan har det skett en löpande diskussion angående 
ärendefördelning samt ett tydliggörande av riktlinjer kopplat till om det är 
samhällsbyggnadsnämnden eller jävsutskottet som ska vara det beslutsfattande organet. Vi 
noterar också att förvaltningsorganisationen inom samhällsbyggnadsförvaltningen är 
organiserad för att undvika jäv i myndighetsärenden.  
 
I stickprovsgranskningen konstaterar vi dock att det finns otydligheter kopplat till gränsdragning 
i vissa ärenden. Se nästkommande avsnitt för mer information.  

3.5. Stickprovsgranskning av ärenden visar på vissa brister 
Stickprovsgranskningen består av tio ärenden där jävsutskottet har fattat beslut. Ärendena 
innefattar bygglovsärenden, strandskyddsdispens, livsmedel- och miljötillsyn. Urvalet har 
genomförts genom att välja ut de tio senaste ärendena som jävsutskottet har beslutat om fram 
till september 2021. Syftet med stickprovsgranskningen har varit att bedöma hur 
ärendeprocessen tillämpas samt om obligatoriska moment utifrån lagstiftningen följs.  Utöver 
vad som framgår i tabellen har kompletterande frågor ställts om ärendefördelning utifrån 
jävsperspektiv för de ärenden som avser bygglov och förhandsbesked.  

I tabellen på kommande sida framkommer en översiktlig beskrivning av resultatet utifrån 
stickprovsgranskningen4:  

 
3 Se bilaga 6 för beskrivning av risker som framkom i granskningen. 
4 Observera att stickprov 7 och 8 är miljötillsyn och därför är inte alla stickprovsmoment tillämpliga. Även 
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Stickprovsmoment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Beslut inom tio veckor 
från komplett ansökan 

          ET ET ET     

Ärendebekräftelse för 
inkommen ansökan 

            ET ET     

Kompletteringsbegäran 
inom tre veckor (när 
tillämpligt) 

ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET 

Mottagningsbevis för 
komplett ansökan 
utskickat 

          ET ET ET     

Information om ändrad 
start för tidsfrist 

ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET 

Beslutsgrunder 
motiveras 
ändamålsenligt 

                    

Beslut om avgift                     

Redovisning hur 
avgiften har fastställts 

                    

Information om 
yttrande och remisser 
(när tillämpligt) 

            ET ET     

Information om hur 
beslut kan överklagas 

                    

Delgivning/skickats till 
berörda 

                    

Framgår tidsram när 
bygglov måste 
ansökas om 
(endastrelevant för 
förhandsbesked) 

ET         ET ET ET ET ET 

Motivering i 
tjänsteskrivelse om 
fördelning till 
jävsutskott 

 ET      ET  ET  ET  ET  ET  ET ET  

Tjänsteskrivelse 
daterad min. 1 vecka 
innan beslut 

                    

Kungörelse ET       ET ET ET ET     

 

3.5.1. Noteringar utifrån stickprovsgranskningen 

Genomförda kontroller visar att verksamheten inte fullt ut uppfyller de kontrollmoment som har 
granskats i stickprovsgranskningen. Nedan kommenteras de stickprov där avvikelser 
identifierats. 

 
stickprov 6, gällande strandskydd, beträffar inte alla punkter. Se bilaga 2 för vilka frågor som har kontrollerats 
för respektive kategori. I bilaga 3 finns en förteckning på vilket nummer respektive stickprov har.  
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Enligt 9 kap. 27 § PBL är nämnden skyldig att fatta beslut i bygglovsärenden och 
förhandsbesked inom tio veckor från att kompletta ansökningshandlingar inkommit. Utifrån 
genomförda kontroller konstaterar vi att tre av sju ärenden överstiger den lagstadgade 
handläggningstiden på tio veckor. Handläggningstiderna för dessa ärenden var över 15 
veckor. I ett av dessa fall var handläggningstiden över sju månader. Enligt de intervjuade är 
orsaken till detta en obalans mellan inkomna ansökningar och handläggare. Enligt 12 kap 8 a 
§ PBL ska det för varje påbörjad överstigen vecka dras av 20 procent av avgiften. Av besluten 
framgår att ingen avgift har tagits ut av den sökande på grund av förlängd handläggningstid.  
 
I lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden 8 §, anges att ett mottagningsbevis 
ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in. Mottagningsbeviset 
ska innehålla information om tidsfristen för beslut och i förekommande fall, följden av att ett 
beslut inte fattas inom denna tidsfrist. Mottagningsbeviset ska även innehålla information om 
möjligheterna till rättslig prövning av beslut. Stickprovsgranskningen visar att det i fem av de 
sju aktuella ärendena saknas mottagningsbevis för kompletta handlingar.5 

Stickprovsgranskningen visar även på att i de två fall där mottagningsbevis skickats saknas 
information om följden av ett beslut inte fattas inom tidsfrist samt möjligheterna till rättslig 
prövning av beslut.  
 
Av förvaltningslag (2017:900) 32 § framgår att ett beslut som kan antas påverka någons 
situation på ett inte obetydligt sätt ska innehålla en klargörande motivering, om det inte är 
uppenbart obehövligt. Ett grundläggande krav på motiveringen är att den ska innehålla de 
rättsregler som ligger till grund för beslutet6. Enligt Boverket är det viktigt att tydligt motivera 
beslutet och vad som ligger till grund för bedömningen. Stickprovsgranskningen visar att det i 
samtliga fall, finns hänvisning till lagrum i beslutsmotiveringen men att det däremot i nio av 
fallen inte framgår en tydlig bedömning/förklaring till beslutet. Istället hänvisar beslutet till 
bedömningen som finns i tjänsteskrivelsen som är bifogad i beslutsunderlaget.  
 
Av PBL 9 kap. 47 § framgår att byggnadsnämnden i sitt beslut om avgift ska redovisa hur 
avgiften har fastställts. Stickprovsgranskningen visar att det i ett ärende saknas en redovisning 
av hur avgiften har fastställts i beslut. 
  
Enligt PBL 9 kap. 41§ ska ett beslut om lov, tillsammans med en uppgift om vad den som vill 
överklaga beslutet måste göra, delges sökanden och annan part samt dem som har lämnat 
synpunkter i ärendet som inte har blivit tillgodosedda. Detta innebär att även i de fall som 
nämnden fattar ett för den sökande gynnande beslut ska information om hur beslutet kan 
överklagas biläggas. Stickprovskontrollen visar att det saknas information om hur beslutet 
kan överklagas i ett av sju fall gällande bygglov och förhandsbesked.  
 
Enligt förvaltningens rutiner ska det ska framgå i tjänsteskrivelsen varför 
samhällsbyggnadsnämnden anses jävig och varför ärendet därmed måste överlämnas för 
beslut på delegation av kommunstyrelsen. Vi noterar dock i stickprovet att det inte i aktuella 

 
5 Ej att förväxlas med mottagningsbevis för inkommen ansökan.  
6 Jfr JO-beslut 2003-11-26, dnr 2797-2002, jfr JO-protokoll 1999-04-22, dnr 849-1999. 
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tjänsteskrivelser framgår varför samhällsbyggnadsnämnden anses jävig och varför ärendet 
därför ska behandlas av jävsutskottet7. 
 
I två av stickprovsärendena, samt i ytterligare ett ärende som inte ingår i 
stickprovsgranskningen, har jävsutskottet beslutat om ärenden som tillhör 
stadsutvecklingsprojektet och för vilket kommundirektören är projektägare8 och 
kommunstyrelsens presidium ingår i styrgrupp. I dessa tre ärenden har också dåvarande 
kommundirektör undertecknat tjänsteskrivelsen. Dock noterar vi också att det är 
samhällsbyggnadsnämnden som har ansökt om dessa tre ärenden. Av granskningen 
framkommer att ärendena har ansetts som lämpliga för jävsutskottet eftersom 
samhällsbyggnadsnämnden är ansökande part. Det framgår dock inte huruvida ytterligare 
överväganden har gjorts avseende om kommundirektören och jävsutskottet kan anses jäviga 
i de aktuella ärendena.  

3.6. Vår bedömning - kommunstyrelsen har delvis säkerställt rättssäkerheten och 
enhetligheten i myndighetsutövningen 

Enligt kommunallagen ska alla kommuninvånare behandlas likvärdigt. För att säkerställa en 
likvärdig och rättssäker bedömning i ärendehantering är det av vikt att handläggningen sker 
utifrån ett strukturerat arbetssätt samt att beslut motiveras.  Granskningen visar att det finns 
gemensamma rutiner för handläggning och ärendeberedning oavsett beslut i 
samhällsbyggnadsnämnden eller jävsutskottet som bidrar till likabehandling, rättssäkerhet 
samt transparens och insyn. Utskottet tar även del av- och analyserar beslut kopplat till 
överprövade ärenden, vilket är viktigt för att bedöma likvärdighet och rättssäkerhet i fattade 
beslut. Vidare finns rutiner för att utskottets ledamöter ska ha förutsättningar att sätta sig in i 
ärenden. Intervjuade ledamöter upplever även att det finns goda förutsättningar att sätta sig in 
i ärenden.  
 
Stickprovsgranskningen visar däremot på vissa brister. Vi noterar bland annat att 
beslutsmotiveringarna är bristfälliga då det utöver hänvisning till lagstiftning saknas en tydlig 
bedömning till beslutet. Enligt vår mening bör motiveringen och anledningarna till det fattade 
beslutet framgå i själva beslutet och inte enbart i bilaga till beslutsunderlaget. I stickprovet 
framkommer också att ansökande endast i två av sju fall har fått ett mottagningsbevis och att 
det även i dessa fall saknades obligatorisk information om möjlighet till rättslig prövning och 
avgiftsreducering. Granskningen visar även att vissa obligatoriska moment såsom 
handläggningstid, information om överklagan och redovisning av hur avgiften för bygglov har 
fastställts inte efterlevs fullt ut. 
 
Vidare framgår att rutin finns om att i tjänsteskrivelse motivera varför ärenden föreslås beslutas 
av jävsutskottet. Av stickprovsgranskningen framgår däremot att rutinen gällande motivering 
av fördelning av ärenden inte efterlevs. Mot bakgrund av jävsutskottets inrättande är detta 
enligt vår mening viktigt för att säkerställa tydlighet och transparens i vilka ärenden som 
fördelas till samhällsbyggnadsnämnden respektive jävsutskottet. 

 
7 Med aktuella tjänsteskrivelser menas de tjänsteskrivelser som är upprättade efter beslut om rutin.  
8 Projektägaren ansvarar för att resurser (medarbetare, arbetstid och pengar) säkras till projektet, sätter mål och 
utser projektledare och vid behov styrgrupp. Projektägaren är en chef i förvaltningens egen linjeorganisation. Det 
kan vara förvaltningschef men är vanligtvis en chef för den verksamhet där projektet kommer att planeras och 
genomföras. 
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Vidare framkommer att jävsutskottet beslutat om ärenden som tillhör stadsutvecklingsprojektet 
och för vilket kommundirektören är projektägare och kommunstyrelsens presidium ingår i 
styrgrupp9. Dåvarande kommundirektör har också undertecknat aktuella tjänsteskrivelser till 
jävsutskottet. Enligt vår bedömning finns tveksamheter, utifrån ett jävsperspektiv, i hanteringen 
av dessa ärenden både på handläggnings- och beslutsnivå. Enligt vår uppfattning är 
kommundirektör jävig, som aktiv i beredningen av ärendena, utifrån sin roll som projektägare. 
Vi anser även att utskottet bör ses som jävigt i och med att kommunstyrelsens presidium utgör 
styrgrupp för stadsutvecklingsprojektet. Enligt vår bedömning medför denna hantering av 
ärenden ytterligare risker avseende jäv och risk för förtroendeskada. Utifrån att 
samhällsbyggnadsnämnden är sökande i dessa ärenden är det förvisso i linje med reglemente 
att jävsutskottet är den instans som ska fatta besluten. Kommunstyrelsen bör dock vår 
säkerställa att roller- och ansvar i projekt utifrån kommunens projektmodell initialt beaktas vid 
handläggning och fördelning av ärenden, för att minska risken att jävssituationer uppstår i ett 
senare skede.   
 
De risker som framkom vid inrättandet av jävsutskottet har inte hanterats genom någon 
systematisk uppföljning eller utvärdering. Däremot visar granskningen att risken för jäv och 
utmaningar gällande gränsdragning mellan samhällsbyggnadsnämnden och jävsutskottet har 
behandlats vid flera tillfällen och rutiner har tagits fram för att tydliggöra fördelningen av 
ärenden. Vidare noterar vi att förvaltningsorganisationen inom samhällsbyggnadsförvaltningen 
är organiserad för att undvika jäv i myndighetsärenden. Mot bakgrund av vad som framkommit 
i granskningen bedömer vi dock att det fortsatt föreligger risker avseende fördelning av 
ärenden och jävssituation både på förvaltningsnivå och i utskottet.  
 
 

 
9 Samhällsbyggnadsnämnden är sökande av bygglov och förhandsbesked i aktuella ärenden.  
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4. Samlad bedömning 

4.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Revisionsfrågor Svar på revisionsfrågorna 

Har kommunstyrelsen 
säkerställt en 
ändamålsenlig styrning av 
myndighetsutövningen? 

Delvis.  
 
Granskningen visar att det i huvudsak finns riktlinjer och 
rutiner för myndighetsutövningen som möjliggör efterlevnad 
av aktuell lagstiftning.  
 
Delegationen från kommunstyrelsen gällande miljö- och 
byggfrågor går direkt till myndighetsavdelningen. 
Myndighetsavdelningen är genom att vara en egen 
avdelning åtskild från övrig teknisk verksamhet. 
Beslutanderätt inom miljö- och byggfrågor är dock i flera fall 
delegerad till både jävsutskottet och flera anställda. Det går 
inte att utläsa vilka ärenden som ska beslutas av utskottet 
istället för tjänstepersoner. Det framgår inte heller vilken 
eller vilka tjänstepersoner som i första hand ska fatta beslut. 
Enligt vår bedömning är detta en brist och skapar otydlighet 
gällande beslutsmandat. 
 
På en övergripande nivå är det tydligt i reglemente vilka 
ärenden som ska till jävsutskottet respektive 
samhällsbyggnadsnämnden. Dock finns ett behov av att 
tydliggöra hur fördelningen ska se ut i praktiken, eftersom 
det finns flera aspekter att ta hänsyn till. Vi konstaterar att 
det finns otydligheter kring hur fördelningen sett ut i vissa 
ärenden.   

Har kommunstyrelsen 
säkerställt rättssäkerheten 
och enhetligheten i 
myndighetsutövningen?  
 

Delvis. 
 
Granskningen visar att det finns gemensamma rutiner för 
handläggning och ärendeberedning oavsett beslut i 
samhällsbyggnadsnämnden eller jävsutskottet som bidrar 
till likabehandling, rättssäkerhet samt transparens och 
insyn.  
 
Stickprovsgranskningen visar däremot på vissa brister 
avseende följsamhet till lagstiftning och riktlinjer.   
 
Vidare framkommer jävsutskottet har beslutat om ärenden 
som tillhör stadsutvecklingsprojektet och för vilket 
kommundirektören är projektägare och kommunstyrelsens 
presidium ingår i styrgrupp. Dåvarande kommundirektör har 
också undertecknat aktuella tjänsteskrivelser till 
jävsutskottet. 
 

Hur har jävsutskottet 
hanterat de risker som 

Delvis.  
 
Det inte har gjorts någon systematisk uppföljning eller 
utvärdering av riskerna som framkom i granskningen 2015.  
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framkom vid inrättandet av 
utskottet? 

Däremot framkommer att tjänstepersoner och ledamöter 
upplever att omorganisationen har fungerat väl och att det 
där med inte har funnits något behov för att göra uppföljning 
eller utvärderingar. Det har också skett en löpande 
diskussion angående ärendefördelning samt ett 
tydliggörande av riktlinjer kopplat till om det är 
samhällsbyggnadsnämnden eller jävsutskottet som ska 
vara det beslutsfattande organet. Vi noterar också att 
förvaltningsorganisationen inom samhällsbyggnads-
förvaltningen är organiserad för att undvika jäv i 
myndighetsärenden. 
 
Däremot konstaterar vi att det finns otydligheter kring hur 
fördelningen/gränsdragningen sett ut i vissa ärenden utifrån 
ett jävsperspektiv. 

4.2. Slutsats 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för 
ansvarsprövning är att kommunstyrelsen delvis har säkerställt en ändamålsenlig handläggning 
vid myndighetsutövning genom jävsutskottet. Granskningen visar att det i huvudsak finns 
riktlinjer och rutiner för myndighetsutövningen som möjliggör efterlevnad av aktuell lagstiftning. 
Dock visar stickprovsgranskningen på vissa brister avseende följsamhet till lagstiftning och 
riktlinjer.  Delegationen och förvaltningsorganisationen bidrar till minskad risk för jäv. Enligt vår 
bedömning finns däremot vissa brister i kommunstyrelsens delegationsordning som skapar 
otydlighet gällande beslutsmandat. På en övergripande nivå är det tydligt i reglemente vilka 
ärenden som ska till jävsutskottet respektive samhällsbyggnadsnämnden. Dock finns ett behov 
av att tydliggöra hur fördelningen ska se ut i praktiken, eftersom det finns flera aspekter att ta 
hänsyn till. Vi konstaterar att det finns otydligheter kring hur fördelningen sett ut i vissa 
ärenden. Vi anser att både kommundirektör och jävsutskottet bör anses som jäviga i de beslut 
som utskottet fattat kopplat till stadsutvecklingsprojektet. Enligt vår bedömning medför denna 
hantering av ärenden ytterligare risker avseende jäv och risk för förtroendeskada.  

4.3. Identifierade förbättringsområden och rekommendationer 

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendationer till kommunstyrelsen:  
 
 Tydliggör delegationsordningen för jävsutskott och tjänstepersoner vad gäller miljö- och 

byggfrågor.  
 Tillse att de obligatoriska moment som anges i plan- och bygglagen gällande 

handläggningen av bygglov efterlevs.  
 Tillse att samtliga av jävsutskottets beslut i myndighetsärenden innehåller en tydlig 

motivering av beslutet.  
 Tillse efterlevnad av rutinen gällande att det i tjänsteskrivelsen ska anges varför 

samhällsbyggnadsnämnden anses jävig och varför ärendet därmed måste överlämnas för 
beslut på delegation av kommunstyrelsen. 
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 Säkerställ att roller- och ansvar i projekt utifrån kommunens projektmodell beaktas vid 
handläggning och fördelning av ärenden.   
 
 

Göteborg den 2 februari 2022 
 
 
 
 

Josephine Lönnqvist    Christoffer Henriksson  
Verksamhetsrevisor   Certifierad kommunal yrkesrevisor

     

 

 

Mikaela Bengtsson 
Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare  
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Bilaga 1: Bakgrund 
Av bestämmelser för jävsutskottet antagna av kommunstyrelsen i december 2014 
framkommer att utskottet handlägger och fattar beslut på delegation från kommunstyrelsen i 
ärenden som samhällsbyggnadsnämnden enligt kommunallagen 6 kap 7 § är förhindrad att 
handlägga. Det innebär att jävsutskottet bland annat handlägger miljö och byggärenden där 
kommunen är part och som samhällsbyggnadsnämnden därför inte kan besluta i. Inom ramen 
för ansvaret bedriver utskottet myndighetsutövning, där beslut om bygglov utgör en central del.  

Det är av vikt att handläggning av ärenden sker på ett rättssäkert och effektivt sätt. I 
Förvaltningslagen finns regler för hur myndigheter i stat och kommuner ska handlägga sina 
ärenden och sköta kontakter med allmänheten. Bland annat framkommer att ett ärende ska 
handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten 
eftersätts. Lagen reglerar även beredning av ärenden. En myndighet ska se till att ett ärende 
blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver.  

På uppdrag av kommunrevisionen i Uddevalla kommun genomförde EY 2015 en granskning 
av sammanslagningen av tekniska nämnden samt miljö- och stadsbyggnadsnämnden. 
Granskningen syfte var att pröva om kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden 
hanterat sammanslagningen så att nya strukturer skapats som stödjer verksamheterna och 
utan att det, under tiden eller efteråt, inneburit en förändring av service till medborgarna. Inför 
sammanslagningen lyftes risker fram med den organisation som föreslogs. Framförallt lyftes 
följande risker:  

 Risk för att rättstillämpning inte blir enhetlig när två nämnder handlägger ärenden i  
 samma lagstiftning.  
 Risk för omfattande ärendemängd i en samhällsbyggnadsnämnd.  
 Risken för jäv i en kommande samhällsbyggnadsförvaltning.  

Mot bakgrund av ovanstående samt revisionens risk- och väsentlighetsanalys har revisorerna 
bedömt att det är väsentligt att genomföra en fördjupad granskning avseende 
myndighetsutövning i jävsutskottet samt följa upp hanteringen av de risker som framkom 
granskningen 2015. Ansvarsgrunder som är relevanta i denna granskning är bland annat 
risken för bristande styrning, uppföljning och kontroll samt risk för förtroendeskada och 
obehörigt beslutsfattande. 
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Bilaga 2: Revisionskriterier 
Förvaltningslag (2017:900) 

Handläggning  

I förvaltningslagen framgår krav på förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden. 
Bestämmelserna i 9–18 §§ reglerar allmänna krav på handläggning av ärenden. Av 9 § framgår 
att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att 
rättssäkerheten eftersätts. Avvikande regler i annan lag, till exempel PBL, tar emellertid över 
förvaltningslagens bestämmelser.   

Jäv  

Av 16–18 §§ framgår olika grunder för jäv och att den som är jävig inte får handlägga ärenden. 
Underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till. Av 33 § framgår att en 
myndighet som meddelar ett beslut i ett ärende ska så snart som möjligt underrätta den som 
är part om det fullständiga innehållet i beslutet, om det inte är uppenbart obehövligt.  Om 
beslutet går parten emot och kan överklagas, skall han eller hon underrättas om hur det går 
till. Myndigheten bestämmer hur underrättelsen ska ske. En underrättelse ska dock alltid vara 
skriftlig om en part begär det.  

Om beslutet går parten emot och kan överklagas, skall han eller hon underrättas om hur det 
går till. Myndigheten bestämmer hur underrättelsen ska ske. En underrättelse ska dock alltid 
vara skriftlig om en part begär det. 

SKRs (SKLs) skrift om jäv och beroende inom miljö- och hälsoskydd från 2015 

I skriften finns två checklistor som syftar till att ge stöd i arbetet med att forma en ändamålsenlig 
och juridiskt hållbar nämnd- och förvaltningsorganisation.  

Drift/verksamhetsansvar å ena sidan och tillsyn/kontroll å den andra får inte hanteras av 
samma nämnd enligt kommunallagen. Frågorna nedan utgår från att tillsyn enligt miljöbalken 
och livsmedelslagen ingår i nämndens verksamhet. För att leva upp till lagens krav bör svaret 
på frågorna vara nej. 

 

Den kommunala organisationen måste formas så att jäv som kan uppstå mellan grupper av 
anställda inom kommunen kan hanteras. Om en kommun väljer att samla arbetsgivaransvaret 
under en nämnd eller under kommunstyrelsen, kräver det att respektive myndighetsnämnd 
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tydligt delegerar beslutsfattande till en avdelning, grupp av anställda eller enskild tjänsteman 
För att inte bygga in jävsliknande konflikter i organisationen behövs också ett delegerat ansvar 
för arbetsledning och lönesättning från samhällsbyggnadschef till respektive avdelning. Inom 
en samlad förvaltning är det särskilt viktigt att vara medveten om de konflikter som kan uppstå 
i jävsfrågorna.  

När en nämnd delegerar beslutanderätt till en anställd eller grupp av anställda innebär det att 
nämnden lämnar över uppgiften att fatta beslut. Ansvaret för ett delegationsbeslut stannar 
dock kvar hos nämnden. Det betyder att delegation som åtgärd inte löser intressekonflikter i 
nämnden.  

För att ”leva upp till” kommunallagen och miljöbalkens regler kan kontroll göras mot 

nedanstående frågor. Svaret bör vara ja på fråga 1 och nej på de övriga. 

 
Kommunallag (2017:725) 

Styrelsens och nämndernas uppgifter 

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen har nämnderna ansvar för att var och en inom sitt område se 
till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 
samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Likaså skall 
nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredställande sätt.  

7 §   En nämnd får inte bestämma om rättigheter eller skyldigheter för kommunen eller regionen 
i ärenden där nämnden företräder kommunen eller regionen som part. 

En nämnd får inte heller utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan 
verksamhet som nämnden själv bedriver. 
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Likställighetsprincipen 

Kommunallagens 2 kap. 3 § reglerar den så kallade likställighetsprincipen, det vill säga att 
kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för 
något annat. 

Kommunstyrelsens reglemente 

Kommunfullmäktige har bestämt att kommunstyrelsen, genom utskott, ska handlägga ärenden 
som samhällsbyggnadsnämnden enligt kommunallagen 6 kap 7 § är förhindrad att handlägga.  
 
Kommunfullmäktige har bestämt att jävsutskottet ska bestå av fem ledarmöten och inga 
ersättare. Jävsutskottet leds av en ordförande och en vice ordförande som har blivit utsedda 
av kommunstyrelsen. Utskottet handlägger och fattar beslut i ärenden som samhälls-
byggnadsnämnden enligt kommunallagen 6 kap 7 paragrafen är förhindrade att handlägga.  I 
fråga om jäv, protokollföring och protokollets innehåll och justering ska vad kommunallagen 
och kommunstyrelsens reglemente förskriver för kommunstyrelsen äga motsvarande 
tillämpning för utskottet.  
 
Kommunstyrelsens delegationsordning 
Jävsutskottet arbetar på delegation av kommunstyrelsen. Rätt att besluta i en viss 
ärendegrupp innefattar att bifalla eller avslå en ansökan, att förena 
tillstånd/godkännande/dispenser/ undantag med villkor, att besluta vad som i övrigt ska gälla 
för beslut om tillstånd, godkännande, dispens eller undantag enligt vad som anges i särskilda 
bestämmelser, och att meddela förelägganden eller förbud i tillsyns- och anmälningsärenden.  
 
Alla delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen.  
 
Livsmedelslag (2006:804) 
Varje kommun är skyldig att organisera systematisk livsmedelskontroll.  Det är den eller de 
nämnder som kommunen utsett till att utöva tillsyn över miljö-och hälsoskydd som planerar, 
utför och följer upp kontroller av restauranger, butiker och andra livsmedelsaktörer som inte 
faller under Länsstyrelsens, Livsmedelsverkets eller Försvarsinspektörens ansvar.  
 
Miljöbalken (1998:808)  
Enligt miljöbalkens 26 kap § 3 framgår att varje kommun utövar tillsyn över miljö- och hälso-
skyddet genom den eller de nämnder som fullmäktige bestämmer. Enligt lagstiftning ska 
tillsynsmyndigheten varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan för myndighetens 
hela ansvarsområde. 
 
Strandskyddsdispens 

Enligt Miljöbalken 7 kap 13 § Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna 
för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet 
på land och i vatten. För att en dispens ska beviljas krävs det att det finns särskilda skäl till 
det. I 7 kapitlet 18 c § anges sex särskilda skäl, så som att det behövs för en anläggning som 
för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.  
 
I ett dispensbeslut ska det alltid framgå hur beslutet kan överklagas och vart den överklagande 
ska vända sig.  
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Plan- och bygglag (2010:900)  
Den 2 maj 2011 trädde den nya plan- och bygglagen (2010:900) i kraft. Bestämmelserna i  
PBL syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling 
med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö.   
 
I 9 kap. PBL regleras bestämmelser för hur kommunen ska hantera bygglov. Bygglov är ett 
skriftligt tillstånd som krävs för att få uppföra nya byggnader och anläggningar, göra 
tillbyggnader eller för att helt eller delvis ändra användningen av en byggnad. I lagstiftningen 
anges vad ansökan ska innehålla, förutsättningarna för bygglov samt regler för 
handläggningen.   
 
Ansökningar om bygglov ska enligt 9 kap. 20 § prövas av kommunens byggnadsnämnd i 
enlighet med lagbestämmelserna. En ansökan om lov eller förhandsbesked ska vara skriftlig 
och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen. 9 
kap. 30 § reglerar förutsättningar för bygglov. Här framgår bland annat att bygglov ska ges för 
en åtgärd inom ett område med detaljplan, om åtgärden överensstämmer med detaljplanen, 
eller avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning 
enligt vissa förutsättningar. Av 31 § framgår under vilka förutsättningar bygglov ska ges för en  
åtgärd utanför ett område med detaljplan.   
 
Enligt 9 kap. 27 § ska lov eller förhandsbesked avgöras inom tio veckor från den dag då 
ansökan kom in till nämnden eller den senare dag då ytterligare underlag kom in till nämnden 
från sökanden på dennes initiativ. Av 9 kap. 22 § framgår att om ansökan är ofullständig får 
nämnden föreligga sökanden att avhjälpa bristerna. 9 kap. 27 § anger att om nämnden inom 
tre veckor förelagt sökanden att avhjälpa en brist i ansökan räknas tidsfristen från den dag då 
bristen avhjälptes.   
 
Nämnden ska enligt 9 kap. 27 § skicka ett mottagningsbevis till sökanden när ansökan mot-
tagits med information om tidsfrister, att avgiften som nämnden får ta ut reduceras om 
tidsfristen för beslut överskrids samt möjligheter till överklagan. Skriftlig information ska lämnas 
till sökanden om tidsfristen för beslut börjar löpa vid en annan tidpunkt än när ansökan kom in 
till nämnden eller om tidsfristen skulle förlängas. Nämnden får därefter förlänga 
handläggningstiden en gång med högst tio veckor om det är nödvändigt på grund av 
handläggningen eller utredningen i ärendet.  
 
Bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig 
ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis finns i 8 § lagen (2009:1079) om  
tjänster på den inre marknaden. Enligt 9 kap. 41§ ska ett beslut om lov eller förhandsbesked, 
tillsammans med en uppgift om vad den som vill överklaga beslutet måste göra, delges 
sökanden och annan part samt dem som har lämnat synpunkter i ärendet som inte har blivit 
tillgodosedda. 
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Bilaga 3: Intervju- och dokumentförteckning 
Intervjuer 

 Gruppintervju med jävsutskottets ledamöter 
 Intervju med avdelningschef för myndighetsavdelningen 
 Intervju med handläggare  
 Intervju med kommunsekreterare 
 
Skriftliga frågor 

 Kommunjurist 
 Samhällbyggnadschef 

 
Dokumentförteckning  

 Aktivitetslista + tillsynsplan 2021 
 Aktivitetslista + informationsaktiviteter 
 Behovsutredning+ 2021-2023 
 Bestämmelser för jävsutskottet 
 Bygglovsprocessen-utdrag från 2c8 
 Handbok för ärendehantering 
 Handlingar för ärenden 202000571, revidering av jävsutskottets bestämmelser 
 Kommunstyrelsens delegationsordning rev tom 2021-08-25 § 215 
 Konsekvenser av nedprioriteringar 
 Minnesanteckningar 2019-10-23 jävsärenden 
 Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun 
 Riktlinjer för ärendehantering 
 Rutiner för ärendehantering och förvarande av jävshandlingar 
 Statistik 2021 handläggningstider KS-ärenden bygglov 
 Tillsynsplan 2021 

 
Stickprovsgranskning  

I stickprovet har följande ärenden kontrollerats:  

 KS 2020/00500 (stickprov 1) 
 KS 2020/00501 (stickprov 2) 
 KS 2020/00520 (stickprov 3) 
 KS 2020/00521 (stickprov 4) 
 KS 2020/00522 (stickprov 5) 
 KS 2020/00645 (stickprov 6) 
 KS 2020/00793 (stickprov 7) 
 KS 2021/00134 (stickprov 8) 
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 KS 2021/00262 (stickprov 9) 
 KS 2021/00263 (stickprov 10) 

 
 

I stickprovet har följande kontrollmoment genomförts för förhandsbesked för bygglov och 
bygglovsärenden: 

 Understiger handläggningstiden tio veckor från att tidsfristen börjat löpa?  
 Har bekräftelse på inkommen ansökan skickats?  
 Innehöll bekräftelsen den information som PBL anger?  
 Har kompletteringar efterfrågats inom tre veckor från inkommen ansökan?  
 Har mottagningsbevis för kompletta handlingar skickats?  
 Har skriftlig information skickats om tidsfristen börjat löpa vid annan tid än när ansökan 

inkom eller om tidsfristen förlängts?  
 Framgår beslutsgrunder (motivering av beslut och hänvisning till lagrum)? 
 Framgår beslut om avgift eller hänvisning till bilaga med redovisning av avgift i beslutet?  
 Redovisas handläggningstiden som grund till beräkning av avgift? 
 Framgår det huruvida berörda sakägare har getts möjlighet till yttring? 
 Framgår det hur beslutet kan överklagas? 
 Har beslutet delgivits/skickats till berörda?  
 Framgår inom vilken tidsperiod ansökan för bygglov måste inkomma?10 
 Om beviljat eller positivt besked har lämnats, har kungörelse genomförts? 
 Var det minst en vecka mellan att tjänsteskrivelsen skrev och jävsutskottet fattade beslut? 

 
I stickprovet har följande kontrollmoment genomförts för miljötillsynsärenden och 

strandskyddsdispensärenden: 
 Har mottagningsbevis för kompletta handlingar skickats?11 
 Framgår beslutsgrunder (motivering av beslut och hänvisning till lagrum)? 
 Framgår beslut om avgift eller hänvisning till bilaga med redovisning av avgift i beslutet?  
 Framgår det huruvida berörda sakägare har getts möjlighet till yttring? 
 Framgår det hur beslutet kan överklagas? 
 Har beslutet delgivits/skickats till berörda?  
 Var det minst en vecka mellan att tjänsteskrivelsen skrev och jävsutskottet fattade beslut? 

 
 
 
 
 

 
10 Frågan berör endast förhandsbesked för bygglov.  
11 Frågan berör endast strandskydd.  
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Bilaga 4: Ärendehantering 
 
Ärendefördelning 
Med utgångspunkt i reglementet och rutiner tar handläggarna ställning till om ärendena ska gå  
vidare till jävsutskottet eller samhällsbyggnadsnämnden. Att tidigt ta ett ställningstagande om 
vilken nämnd/utskott som ska fatta beslutet är viktigt för att processen ska bli så tydlig som 
möjligt för den ansökande. Av intervju framkommer att det ska framgå i tjänsteskrivelsen varför 
samhällsbyggnadsnämnden anses jävig och varför ärendet därmed måste överlämnas för 
beslut på delegation av kommunstyrelsen. Frågor om eventuella jävsituationer kan därefter 
uppmärksammas och hanteras tydligare i beredningsfasen.  
 
Det framgår i styrdokument att uppfattningen om det kan föreligga jäv kan ändras under hela 
handläggningsprocessen och därefter kan beslutsfattande part komma att ändras. Vid minsta 
osäkerhet om ärendet ska till jävsutskottet eller inte ska det skickas till jävsutskottet. Det är 
sedan ordförande i jävsutskottet som har sista ordet om ärendet är av karaktär för jävsutskottet 
eller inte i samband med beredningsmöten inför möten med jävsutskottet.  

Handläggning av bygglov och förhandsbesked 

När en ansökan om bygglov eller förhandsbesked inkommer skickas en mottagarbekräftelse 
till den sökande, därefter utses en handläggare av avdelningschefen. Hos 
myndighetsavdelningen finns två handläggare med bakgrund i bygglovsarkitektur som tar 
emot de större ärendena kopplade till bygglov. Handläggaren undersöker om ärendet är 
komplett och begär in kompletterande handlingar om nödvändigt. Ärendet granskas av 
handläggaren som tar ställning till om förslag till avslag ska kommuniceras eller om det finns 
behov av att begära in ytterligare synpunkter från sakägare eller myndigheter. Handläggarna 
begär in grannhöranden i enlighet med Boverkets anvisningar, både för ärenden kopplat till 
jävsutskottet och samhällsbyggnadsnämnden. Eventuella synpunkter beaktas och sökande 
underrättas om de synpunkter som inkommit. Handläggaren tar därefter ställning till om 
bygglov ska beviljas. Beslut om bygglov och startbesked fattas därefter utifrån 
delegationsordning. Beslutet skickas till sökande och andra berörda. Ärendet avslutas vid 
slutbesked, när byggnationen är färdig till att användas. Nedan beskrivs översiktligt de olika 
stegen i processen för bygglov och förhandsbesked. Beskrivningen utgår ifrån en mer 
detaljerad processbeskrivning som samhällsbyggnadsförvaltningen utarbetat. Under 2021 har 
jävsutskottet tagit beslut om två ärenden som båda har haft en genomsnittlig handläggningstid 
på 3,7 veckor. Tidsramen anses ha kunnat vara så kort på grund av kompletta ärenden.  
 

 
Figur 2: Översiktlig beskrivning av bygglovsprocessen utifrån samhällsbyggnadsförvaltningens 

detaljerade processbeskrivning.  

 

1. Arkivering 2.Granskning av 
ansökan

4. Granhörande 
och remisser

5. Beslut 5. Överklagan 5. Slutbesked
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Handläggning av miljö- och livsmedelstillsynsarbete 
Tillsynsarbetet beskrivs utföras som en fortlöpande process, där de olika faserna 
behovsutredning, översyn av resurser och kompetens, planering, genomförande och 
utvärdering följer på och återkopplar till varandra. En behovsutredning görs för att åskådliggöra 
det sammanvägda behovet av tillsyn för att främja en hållbar utveckling och få säkra livsmedel. 
Tillsynen i behovsutredningar delas i fyra kategorier, styrd tillsyn, behovsprioriterad tillsyn, 
händelsestyrd tillsyn och skattefinansierad tillsyn. Bedömningen av resursbehovet baseras på 
föregående behovsutredning, uppföljning, tidsredovisning, tidigare tillsynsplaner, taxor, 
tidigare års mål med mera. Till de olika kategorierna av behovsutredning skapas också 
aktivitetsplaner där det beskrivs vad, hur, och varför en aktivitet ska genomföras samt vad 
konsekvensen är för en icke genomförd aktivitet. I tillsynsmyndighetens uppdrag ligger att 
kunna prioritera åtgärder där de gör mest nytta utifrån definition av tillsynsuppdraget. Slutligen 
så följs tillsynsarbetet upp.  
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Bilaga 5: Risker som uppkom i granskningen 2015 
Syftet med granskningen var att pröva om kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden 
hanterat sammanslagningen så att nya strukturer skapats som stödjer verksamheterna och 
utan att det, under tiden eller efteråt, inneburit en förändring av service till medborgarna. Den 
sammanfattande bedömningen var att kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden 
hanterat sammanslagningen av nämnderna ändamålsenligt. Dock betonades vikten av att 
fortsatta risker för jäv inom samhällbyggnadsförvaltningen analyseras och följs upp. 
 
I granskningen framhålls de risker som identifierades i samband med beredningen inför den 
förändrade organisationen:  
 

 Risk för att rättstillämpning inte blir enhetlig när två nämnder handlägger ärenden i 

samma lagstiftning.  
Det bedömdes som en risk att utskottet var nytt, hanterade få ärenden och var i behov 
av kunskap i gällande lagstiftningen.  
 

 Risk för omfattande ärendemängd i samhällsbyggnadsnämnd.  
 

 Risk för jäv i en kommande samhällsbyggnadsförvaltning. 

Detta bedömdes vara en risk eftersom beredning av vilka ärenden som ska till 
samhällsbyggnadsnämnden respektive jävsutskottet sker av medarbetare inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

I granskningen lämnades följande rekommendationer:  
 

 Samhällsbyggnadsnämnden rekommenderades att fortsatt analysera och följa upp 
risken för jäv inom samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 Samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen rekommenderades att beakta och 
analysera de utmaningar som lyfts i granskningen avseende gränsdragning mellan 
samhällsbyggnadsnämnd och kommunstyrelsens utskott.  

 Kommunstyrelsen rekommenderades tillse att reglementet för styrelse och nämnder 
uppdateras till följd av den nya förvaltningsorganisationen. Detta i syfte att tydliggöra 
vilken avdelning kommunstyrelsens jävsutskott skulle biträds av. 
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